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Remonty 
w 2005 roku

Aniśmy się obejrzeli, a wkroczyli-
śmy w piąty rok trzeciego tysiąc-

lecia. Wydaje się jakby to było wczo-
raj, gdy witaliśmy nową erę. Jakie 
były poprzednie lata? No cóż, każdy 
będzie miał swoją własną ich ocenę. 

Pewnym jest, że działo się w nich 
sporo, czasami mniej, czasami bar-
dziej bulwersujących spraw. Te na co 
dzień nam towarzyszące i epatujące 
nas atmosferą skandali odejdą szyb-
ko w mroki zapomnienia, a do historii 
przejdą bardziej znaczące wydarze-
nia, których świadkami też jesteśmy.

Miejmy nadzieję, że przyszłość 
oszczędzi nam kolejnych zdarzeń roz-
grzewających do białości atmosferę 
i że poprawi się nasz byt. A skoro przy 
nim jesteśmy, to wróćmy do codzien-
nych spraw, gdyż w bieżącym wydaniu 
publikujemy bardzo obszerny materiał 
z tym właśnie związany.

Dokładnie na 9 stronach – od 13 
do 16 i od 21 do 25 – prezentujemy 
tegoroczne plany rzeczowe remontów 
i konserwacji na osiedlach SSM, jakie 
po szczegółowych przymiarkach zostały 

Wymiana wind i prace szybowe 
to kolosalne nakłady finansowe.

ciąg dalszy na str. 12 
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Zarezerwuj Tor  

- Przyjdź  

z Przyjaciółmi  

– Koszt się 

Zmniejszy!!! 

Zapewniamy inne atrakcje:
 Dart,   Bilard, 

 Profesjonalny stół do cymbergaja,  
 Kawiarenka.

Masz wolny czas? Nie wiesz,  
co ze sobą zrobić?

CENTRUM ROZRYWKI „RENOMA”
Siemianowice Śląskie ul. W. Wróblewskiego 37  

tel. +48 (32) 220-85-70

- CZEKA I OFERUJE
Tylko w Wakacje, Tylko za okazaniem ważnej 

legitymacji,
Tylko w RENOMIE za godzinę wynajęcia toru

od poniedziałku do piątku,  
w godzinach 1100 – 1700

Oferta, 
uchwałą 

Zarządu SSM, 
ważna jest do 
końca wakacji 
wyłącznie dla 

młodzieży 
uczącej się.

Tylko  
20 zł
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

Ostatnie w 2004 roku posiedzenie 
Rady Nadzorczej SSM – odbyło się 
20 grudnia – w całości poświęco-
no 2005 rokowi. W porządku obrad 
znalazły się materiały dotyczące:

- planu rzeczowo-finansowego ro-
bót remontowo-konserwacyjnych za-
sobów SSM w 2005 roku,

- planu inwestycyjnego na rok 2005,
- przyjęcia struktury organizacyjnej 

SSM na 2005 rok.
RN wysłuchała dodatkowych wy-

jaśnień związanych z przedłożony-
mi dokumentami. Odnośnie dwóch 
pierwszych mówiono, że plany re-
montowe poszczególnych osiedli by-
ły pieczołowicie, pisemnie, opracowy-
wane w osiedlach od listopada ub.r., 
a ogromny wpływ na ich konstruowa-
nie i ostateczny kształt miały Rady 
Osiedli, które przy współudziale admi-
nistracji osiedlowych dokonywały se-
lekcji zadań na podstawie przeprowa-
dzanych systematycznie przeglądów. 
Odnosząc się do inwestycji, powiedzia-
no, że być może przedłożone materia-
ły budzą niedosyt, ale Spółdzielnia nie 
jest w stanie podjąć się większej ilości 
robót, bo finanse warunkują wszystko. 
SSM będzie więc kontynuowała zago-
spodarowywanie zachodnich obrze-
ży os. „Węzłowiec” i prowadzić bę-

dzie prace związane z oddawaniem 
do użytku kolejnych garaży m.in. na 
os.: „Bańgów”, „Michałkowice” i „Che-
mik”. Mówiąc o inwestycjach, wspo-
mniano, że niewykluczone, iż SSM zo-
stanie zmuszona podjąć się budowy 
samodzielnej kotłowni gazowej dla bu-
dynku przy ul. Kościuszki 3, gdyż stan 
sieci ciepłowniczej dostarczającej tam 
ciepło jest fatalny i zagmatwana jest 
sprawa odpowiedzialności za jej utrzy-
manie, co w konsekwencji grozi po-
zbawieniem dopływu ciepła do miesz-
kań. W krótkiej dyskusji po przedsta-
wieniu, co do obydwu planów, pozy-
tywnych opinii Komisji RN, intereso-
wano się ewentualnością podwyżek, 
bo wzrosły podatki od nieruchomo-
ści ustalane przez Radę Miasta. Jak 
mówiono, skala wzrostu podatku wy-
nosi nieco ponad 1 grosz od metra 
kwadratowego za miesiąc i póki co 
Spółdzielnia nie zamierza zmieniać 
stawek. RN SSM uchwaliła przyjęcie 
obydwu planów.

Omawiając zmianę struktury orga-
nizacyjnej, podkreślano, że związana 
jest ona z wdrażaniem programu wy-
miany podzielników kosztów ogrze-
wania i dotyczy utworzenia własne-
go biura rozliczeń energii cieplnej i in-

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Plany przyjęte, biuro rozliczeń powołane
Ostatnie w 2004 roku posiedzenie Rady Nadzorczej SSM – odbyło się 

20 grudnia – w całości poświęcono 2005 rokowi. W porządku obrad znala-
zły się materiały dotyczące:

ciąg dalszy na str. 5

RO zaprasza w każdy ostatni wtorek miesiąca od 1730 do 1900

Uwaga mieszkańcy osiedla „Bańgów”!
Od stycznia 2005 r. zmianie ulega termin dyżuru Rady Osiedla. 

Przedstawiciele RO zapraszają mieszkańców, do siedziby RO przy ulicy
M. Skłodowskiej-Curie 7, w każdy ostatni wtorek miesiąca

w godzinach od 1730 do 1900
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Moja Spółdzielnia: Miniony rok 
może nie był jakimś przełomowym 
okresem dla ruchu spółdzielczego, 
ale obfitował w wiele ważnych wy-
darzeń dla naszej Spółdzielni. Jak 
Pan ocenia te wydarzenia?

Andrzej Kłos: Podsumowując 2004 
rok, stwierdzam z pełnym przekona-
niem, że dla całej Spółdzielni i naszych 
mieszkańców zaznaczył się on pozy-
tywnymi tendencjami. Wybraliśmy no-
we Rady Osiedlowe, delegatów na Ze-
branie Przedstawicieli Członków oraz 
Radę Nadzorczą na kolejną 4-letnią ka-
dencję. W organach samorządowych 
pojawiło się wiele nowych twarzy i, co 
z satysfakcją trzeba podkreślić, są to lu-
dzie o dużym doświadczeniu zawodo-
wym, niezwykle rozsądni i zaangażowa-
ni w rozwiązywanie spółdzielczych pro-
blemów. Dzięki takim społecznikom i do-
brej współpracy z pracownikami Spół-
dzielni na wszystkich szczeblach można 
stwierdzić, że nasze osiedla z roku na 
rok są coraz piękniejsze. Jestem prze-
konany, że naszym mieszkańcom przy-
nosi to wiele zadowolenia i poprawia 
komfort zamieszkania.

- Jakie Pana zdaniem są najważ-
niejsze zmiany w wyniku prowa-
dzonej na szeroką skalę polityki re-
montowej Spółdzielni?

- Ważne jest to, że szereg tych prac 
zauważają już sami lokatorzy. Widać 
kolejne docieplone budynki, można za-
uważyć szeroki zakres remontów da-
chów, wymienia się drzwi wejściowe ze 
stalowych na bardzo estetyczne alumi-
niowe. W ostatnim okresie poprawiła 
się jakość dostarczanej na osiedla wo-
dy, co nastąpiło w wyniku prowadzo-
nych remontów wielu sieci wodociągo-
wych, w których stosuje się nowocze-
sne materiały z polietylenu. Osiedla są 
też coraz ładniej zazielenione. Wykona-
no wiele chodników i parkingów w ko-
stce brukowej, wymieniono wiele lamp 
oświetleniowych na nowe estetyczne 
i bardziej oszczędne. Ważnym wyda-
rzeniem było też otwarcie Rynku Byt-
kowskiego, do powstania którego do-
szło dzięki wspólnej inicjatywie i wysił-
kowi władz Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, pozostałych spół-
dzielczych organów oraz pracy wło-
żonej w realizację tej idei przez wie-
lu Członków naszej Spółdzielni. Z kolei 
na osiedlu „Michałkowice” powstał ko-
lejny, spełniający wszelkie wymogi bez-

pieczeństwa na poziomie europejskim, 
plac zabaw dla dzieci. To wszystko jed-
nak niebagatelnie kosztuje.

- Gdy oddaje się do użytku te 
odremontowane lub nowe obiek-
ty, wiele osób zadaje sobie pyta-
nie, czy nie zostaną one w niedłu-

gim czasie zniszczone. Czy rzeczy-
wiście mamy nadal podstawy do 
niepokoju?

- Mamy opracowany program do 
2010 roku, który obejmuje wykonanie 
wielu ważnych prac remontowych i mo-
dernizacyjnych na wszystkich naszych 
osiedlach, ze szczególnym uwzględnie-
niem robót dociepleniowych. Może by-
łoby tych prac więcej, gdyby nie docho-
dziło do celowego niszczenia spółdziel-
czego mienia. O przypadkach dewa-
stacji i aktach wandalizmu co miesiąc 
informuje nasza gazetka. Na szczę-
ście ilość tych zdarzeń maleje, co wyni-
ka głównie z troski naszych mieszkań-
ców, którzy pilnują, aby chuligani i wan-
dale nie mieli u nas łatwego życia. Ale 
czasami, niestety, widać jeszcze znie-
czulicę na wiele negatywnych zjawisk. 
Troska o nasze wspólne dobro powin-
na być nadrzędnym celem każdego 
mieszkańca osiedla, bo to przecież tro-
ska także i o jego mienie.

- Sytuacja gospodarcza miasta 
ma wpływ na problemy, jakie prze-
żywa Spółdzielnia. W czym najbar-
dziej się to przejawia?

- Żyjemy ciągle w niełatwych cza-
sach. Poziom bezrobocia w Siemiano-
wicach wynosi 28% i chociaż zmala-
ło na przestrzeni roku, to jest jednak 
nadal jednym z najwyższych w ska-
li województwa. Przenosi się to rów-
nież na sytuacje finansową Spółdziel-
ni. Całość zaległości czynszowych to 
znaczący brak środków na utrzyma-
nie naszych zasobów, szczególnie, je-

żeli chodzi o roboty remontowe i mo-
dernizacyjne. Chcielibyśmy, aby na-
sze miasto nie miało takich kłopotów, 
aby było więcej miejsc pracy, aby bez-
robocie malało, a młodzież miała zor-
ganizowane zajęcia pozalekcyjne. Ży-
czymy sobie, aby wzrastały i umacnia-
ły się ośrodki sportowe i kulturalne. Tyl-
ko taki rozwój miasta może wyelimino-
wać wszelkie patologie społeczne. Do-
tyczy to również innych miast naszego 
regionu i kraju.

- Jako działacz spółdzielczy z wie-
loletnim stażem, jak Pan ocenia po-
lityczny klimat wokół ruchu spół-
dzielczego w naszym kraju?

- Ze zdziwieniem można stwierdzić, 
że jest wielu „naprawiaczy” ruchu spół-
dzielczego w Polsce. W zasobach spół-
dzielczych w kraju mieszka ponad 10 
mln obywateli. Ci „naprawiacze” szcze-
gólnie uaktywniają się przed i w czasie 
kampanii wyborczych do parlamentu. 
Ruch spółdzielczy liczy już 150 lat i ist-
nieje niemalże w każdym kraju świata. 
Spółdzielczość grupuje ludzi niezamoż-
nych, a czasami wręcz biednych. Za-
miast ideę tę wspierać, to ciągle próbuje 
się ją deprecjonować. Szczególnie dużo 
do powiedzenia mają zawsze ci, którzy 
z ruchem spółdzielczym w swojej pracy 
zawodowej nigdy się nie zetknęli albo 
wiedzą o nim bardzo mało. Zazwyczaj 
takie osoby są niezwykle głośne i propa-
gują nośne, demagogiczne hasła. Uwa-
żam, że spółdzielcy potrzebują spoko-
ju, chcą bowiem w swoich osiedlach żyć 
zdrowo, kulturalnie i oszczędnie.

- Wygląda to na duży kontrast, po-
między tym, co dzieje się tam, na 
górze, a tym, co jest tutaj, na dole...

- Wracając do naszych problemów – 
spotyka mnie ogromnie dużo satysfak-
cji, wielu moich znajomych jest pogod-
nych i uśmiechniętych, część z nich py-
ta o problemy Spółdzielni, na co zawsze 
udzielam bardzo rzeczowych odpowie-
dzi. Wielu mnie pozdrawia, choć czasami 
trudno sobie od razu przypomnieć, skąd 
się znamy. Szczególnie, kiedy „dzień do-
bry” mówią mi kobiety albo dzieci. Cie-
szę się, że wzrasta właśnie taka atmos-
fera więzi rodzinnych w naszej Spółdziel-
ni. Coroczne festyny osiedlowe tę atmos-
ferę również umacniają. Jest niewątpliwie 
jeszcze wiele do zrobienia, chociaż, nie-
stety, środki finansowe mamy ograniczo-
ne. Wieloletnie plany remontowo-moder-
nizacyjne uzmysławiają nam, co już zro-

Mamy powody do zadowolenia, ale...
Rozmawiamy z Andrzejem Kłosem,

przewodniczącym Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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biono, a co jeszcze jest do zrobienia. Są-
dzę, że mieszkańcy naszych osiedli mo-
gą pozytywnie ocenić wszystkich swo-
ich przedstawicieli w organach samorzą-
dowych, bo w moim przekonaniu dobrze 
wykonują oni swoje obowiązki.

- Czego życzyłby Pan wszystkim 
u progu nowego 2005 roku?

- U progu nowego 2005 roku wszyst-
kim naszym Mieszkańcom i pozosta-
łych spółdzielni mieszkaniowych, tj. 
„Michał”, „Fabud”, „Siemion” i „Jed-
ność”, zasobów MPGKiM, jak i in-
nym obywatelom Siemianowic Ślą-
skich oraz władzom miasta życzę du-
żo zdrowia, optymizmu, więcej radości 

i uśmiechu, bo kłopotów wszyscy ma-
my dość. Umacniajmy atmosferę ro-
dzinną w naszym najbliższym otocze-
niu, a z pewnością do codziennych 
trosk dojdzie trochę więcej radości 
i pozytywnego podejścia do rzeczywi-
stości. Do siego 2005 roku!

- Dziękujemy za rozmowę. mig

Twórcy tych spektakli sięgają po ta-
kie środki artystycznego wyrazu, by 
były one z jednej strony jak najbar-
dziej komunikatywne dla młodego wi-
dza, a z drugiej poruszały i zmusza-
ły do refleksji. Spotkania te nigdy nie 
ograniczają się tylko do samego wy-
stępu, ponieważ po jego zakończeniu 
zawsze jest czas na dyskusję i wymia-
nę poglądów, które w przypadku mło-
dzieży bywają skrajne, szokujące czy 
wręcz buntownicze. Wszyscy jednak 
są zdania, że nie można milczeć na 
temat zagrożenia narkomanią, alko-
holizmem, przemocą fizyczną. Tylko 
szczera i otwarta dyskusja może być 
środkiem do szukania rozwiązań, któ-
re pomogą młodzieży uniknąć takich 
zagrożeń.

W podobny sposób, 16 grudnia ub.r., 
przebiegło spotkanie Teatru Profilak-
tycznego z Krakowa z udziałem po-
nad setki uczniów z II LO im. Jana 
Matejki. W zaprezentowanym nowym 
spektaklu pt. „Czas promocji” wyko-
rzystano różne działania multimedial-
ne tak, aby sztuka przybrała prze-
mawiającą do młodzieży formę. Ty-
tuł przedstawienia nawiązuje do ty-

powego sposobu zachowania deale-
rów narkotykowych, którzy początko-
wo rozdają je za darmo swoim przy-
szłym ofiarom. Spektakl demaskuje 
podstawowe mechanizmy uzależnie-

nia i pokazuje naiwność osób sięga-
jących po środki odurzające. Główną 
bohaterką przedstawienia jest Pauli-
na – młoda dziewczyna chcąca zrobić 
karierę w branży muzycznej. Na swej 
drodze spotyka didżeja obiecującego 
jej pomoc i zachęcającego do brania 
narkotyków, które mają stać się rytu-
ałem w szukaniu natchnienia i rozwi-

janiu swoich artystycznych umiejęt-
ności. Na ratunek Paulinie przychodzi 
na szczęście jej kolega  z klasy – Ma-
teusz, który szybko orientuje się w in-
trygach stosowanych przez didżeja. 
Spektakl kończy się dobrze, chociaż 
główna bohaterka do końca nie potrafi 
uwierzyć w narkotykowe zagrożenie.

- Spektakl napisany jest językiem zna-
nym młodzieży, zawiera często charak-
terystyczne zwroty używane w ich pod-

kulturze. To ma pomóc w autentycz-
nym przekazywaniu treści. Po przed-
stawieniu odbywa się dyskusja z udzia-
łem osoby, która poradziła sobie z pro-
blemem narkotyków, co daje młodzie-
ży szansę wysłuchania autentyczne-
go świadectwa na ten temat – podkre-
śla Anna Wojdan, psycholog z Teatru 
Profilaktycznego z Krakowa.  mig

C z a s  p r o m o c j i
Wszystko wskazuje na to, że Dom Kultury „Chemik” staje się miejscem, 

w którym dzieci i młodzież z siemianowickich placówek oświatowych 
regularnie uczestniczą w spotkaniach teatralnych, których celem jest edukacja 
i profilaktyka zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się na swojej drodze życiowej.

Młodzież z uwagą wsłuchiwała się w przesłania wynikające z spektaklu.

nych mediów. Zadaniem biura będzie 
sukcesywne, w latach 2006 – 2009, 
przejmowanie zadań związanych z in-
dywidualnym rozliczeniem c.o., c.w.u. 
i zimnej wody od firm zewnętrznych, 
co przyczyni się do obniżenia obcią-
żeń lokatorów z tytułu dotychczaso-
wych kosztów rozliczeń. Ponadto, uru-
chomienie własnego biura spowoduje:

- przyspieszenie czasu wykonania 
rozliczeń,

- usprawnienie dotychczasowego 
systemu rozliczeń,

- usprawnienie dotychczasowego spo-
sobu składania i wyjaśniania reklamacji 
bezpośrednio na linii lokator – biuro,

- stworzy możliwość uzyskania do-
datkowych przychodów z tytułu świad-
czenia usług na zewnątrz.

RN SSM podjęła uchwałę o powoła-
niu biura rozliczeń.

W związku z zakładaniem elektro-
nicznych p.k.o. w trakcie krótkiej dys-
kusji, pytano o możliwość plombowa-
nia przyłączy do kaloryferów. Jak wyja-
śniono, działania takie są przewidzia-
ne w przypadkach, gdy przed kalory-
ferem założony jest zawór na powro-
cie czynnika grzewczego. W innych 
sytuacjach jest to zbędne, bo jaka-
kolwiek ingerencja wiąże się z wycie-
kiem zładu.

Ponadto, RN zapoznała się planami 
pracy organów samorządowych SSM 
na 2005 r. i zatwierdziła plany:

- Plenum Rady Nadzorczej,
- Zarządu,
- Komisji: Rewizyjnej, Gospodarki 

Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji 
oraz ds. Organizacyjno-Samorządowych 
i Społeczno-Kulturalnych.

Na zakończenie posiedzenia 
Andrzej Kłos – przewodniczący RN 
SSM – złożył zebranym, a za ich po-
średnictwem wszystkim mieszkań-
com życzenia spokojnych i zdro-
wych Świąt oraz wszystkiego naj-
lepszego w Nowym Roku. pes

P lany  p rzy ję te ,  b iu ro  roz l i czeń  powołaneciąg dalszy 
ze str. 3
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Rok 2005

l.p Adres budynku
ulica

Podzielniki
sztuki

Termin
realizacji

1 2 3 4

I. Osiedle „CHEMIK”

W. Wróblewskiego 43, 45, 
47, 49

441 II/2005

Niepodległości 60 237 II/2005

A. Zgrzebnioka 25–52 1119 V/2005

Razem 1797 —
II. Osiedle „CENTRUM”

Kolejowa 1, 2, 3, 4, 5, 6 420 II/2005

K. Świerczewskiego 46, 
48, 50

634 V/2005

Razem 1054 —
III. Osiedle im. J. TUWIMA

W. Korfantego 3, 6, 7, 10, 
14, 15, 16, 17

1119 V/2005

IV. Osiedle „MICHAŁKOWICE”

M. Dąbrowskiej 1 72 V/2005

Obrońców Warszawy 1, 
2, 9

199 V/2005

J. Kruczkowskiego 4, 6, 8 289 V/2005

W. Fojkisa 3, 5 144 V/2005

Wł. Sikorskiego 1 118 V/2005

Razem 822 —
V. Osiedle „MŁODYCH”

ZHP 7, 9, 10, 11 679 XI/2005

1 2 3 4

VI. Osiedle „WĘZŁOWIEC”

Wł. Jagiełły 25, 27, 29 1040 II/2005

J. Polaczka 2, 4, 6, 8 361 II/2005

Razem 1401 —
VII. Osiedle „BAŃGÓW”

Wł. Reymonta 38–56,
K. Szymanowskiego 2–14

575 IX/2005

Ogółem rok 2005 7447 —

Rok 2006

l.p. Adres budynku 
ulica

Podzielniki
sztuki

Termin 
realizacji

I. Osiedle „CHEMIK”

W. Wróblewskiego 39, 41, 
51, 53, 61, 63

 1342 VI/2006

Niepodległości 58, 64, 66 700 VI/2006

Razem 2042 —
II. Osiedle „CENTRUM”

Brzozowa 12 49 I/2006

Piaskowa 8 61 I/2006

K. Damrota 1 29 I/2006

Krucza 1–3 141 I/2006

T. Kościuszki 3 64 I/2006

J. Pawła II 17–22, 
T. Kościuszki 10

364 I/2006

Jedności 1 – Hutnicza 3–5 231 I/2006

Razem 939 —

To letnie odparowanie, mimo iż zda-
niem specjalistów niemające znaczą-
cego wpływu na ostateczny wynik rozli-
czenia, spowodowało, że sprzeciw sta-
wał się coraz większy. Od kilku lat nie 
było Zebrania Grupy Członkowskiej, na 
którym ktoś nie negowałby zasadności 
użytkowania tych podzielników. Każde 
też zakończenie sezonu grzewczego 
i rozliczenie zużytego ciepła przynosi-
ło dziesiątki interwencji w osiedlowych 
administracjach, Radzie Nadzorczej 
i Zarządzie SSM i przejawiało się wzro-
stem pytań do redakcji „MS”. Dodatko-
wo też sporo uwag wnosili mieszkańcy 
do sposobu dokonywania rozliczenia. 
Wątpliwości tych nie rozwiewały żadne 
wyjaśnienia, a ich siła wzrosła z chwilą, 
gdy pojawiły się, a z biegiem czasu sta-
niały i upowszechniły się, elektroniczne 

podzielniki kosztów ogrzewania – patrz 
zdjęcie. Te przesłanki spowodowały, że 
w SSM przystąpiono do opracowania 
kilkuletniego programu wymiany po-
dzielników. Powie ktoś, dlaczego kilku-
letniego? Ano dlatego, że gdy cofniemy 
się nieco w przeszłość, to przypomnimy 
sobie, że wyparkowe p.k.o. także przez 
kilka lat były wdrażane. Oczywiście dla 
oponentów słaby to argument, więc do-
łóżmy jeszcze i ten, że koszt wymiany 
jest niebagatelny, a jednocześnie cykle 
rozliczenia także mają swój znaczący 
wpływ na wprowadzanie nowych p.k.o. 
Jednocześnie z wprowadzaniem elek-
tronicznych podzielników podjęto de-
cyzję o utworzeniu w ramach struktu-
ry organizacyjnej SSM: BIURA ROZLI-
CZEŃ ENERGII CIEPLNEJ I INNYCH 
MEDIÓW, co z biegiem czasu umożliwi 
przejęcie zadań związanych z indywi-
dualnym rozliczeniem c.o., c.w.u. i zim-
nej wody od firm zewnętrznych i zmniej-
szy koszty tych rozliczeń przy jednocze-
snym ich przyspieszeniu i usprawnieniu 
trybu reklamacji – szerzej czytaj str. 3

Piotr Sowisło

Kiedy przed laty SSM wprowadzała indywidualne rozliczanie zużycia 
ciepła, to jedynym właściwie urządzeniem umożliwiającym dokonanie 

takich rozliczeń był: cieczowy, tj. wyparkowy podzielnik kosztów ogrze-
wania. To niepozorne i proste w konstrukcji urządzenie na początku nie 
budziło żadnych większych sprzeciwów. Z biegiem czasu opór co do jego 
stosowania zaczął rosnąć, a głównym argumentem przeciwko było letnie 
parowanie cieczy w zmienianej raz do roku ampule.

Wymiana 
podzielników

Nowy podzielnik. Czy zwiększy się 
ilość zadowolonych – czas pokaże.

Plan wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne w zasobach SSM na lata  2005 - 2008
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1  2 3 4

III. Osiedle im. J. TUWIMA

Leśna 13, 15 348 VI/2006

Okrężna 1–8, 13, 15 1698 VI/2006

Razem 2046 —
IV. Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Pocztowa 8–15 691 I/2006

Kościelna 12, Pocztowa 1 139 I/2006

Razem 830 —
V. Osiedle „MŁODYCH”

Boh. Westerplatte 4–12 548 XI/2006

Al. Młodych 1–15 1635 XI/2006

Razem 2183 —
VI. Osiedle „WĘZŁOWIEC”

Grunwaldzka 4, 5, 6 872 IX/2006

Wł. Jagiełły 2,
W. Wróblewskiego 26–32

412 IX/2006

Razem 1284 —
VII. Osiedle „BAŃGÓW”

M. Skłodowskiej-Curie 
17–33, 35–59

708 IX/2006

Ogółem rok 2006 10.032 —

Rok 2007

l.p. Adres budynku
ulica

Podzielniki
sztuki

Termin 
realizacji

I. Osiedle „CHEMIK”

W. Wróblewskiego 55, 55a, 
57, 59

323 IX/2007

Niepodległości 57, 59, 61, 
63

959 IX/2007

Razem 1282 —
II. Osiedle „CENTRUM”

Komuny Paryskiej 1, 3, 5, 
6, 13

671 X/2007

Powstańców 46a, 54a, b, c 687 X/2007

Razem 1358 —
III. Osiedle im. J. TUWIMA

Leśna 7 81 IX/2007

W. Korfantego 1, 2, 4, 9 1306 XI/2007

Razem 1387 —
IV. Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Wł. Sikorskiego 2, 4 469 I/2007

Wyzwolenia 6, 8, 10 818 X/2007

E. Plater 21 98 X/2007

Stawowa 5, 6, 7, 11, 11a 443 X/2007

Razem 1828 —

1 2 3 4

V. Osiedle „MŁODYCH”

Szarych Szeregów 1–4 479 X/2007

J. Stęślickiego 1–2, 3–6 716 X/2007

F. Zubrzyckiego 1–3 325 X/2007

ZHP 1, 2, 3, 4, 5, 6 670 X/2007

Razem 2190 —
VI. Osiedle „WĘZŁOWIEC”

Wł. Jagiełły 31–41 1825 VI/2007

Ogółem rok 2007 9870 —

Rok 2008

l.p. Adres budynku
ulica

Podzielniki
sztuki

Termin 
realizacji

I. Osiedle „CHEMIK”

W. Wróblewskiego 69, 71, 
73

1369 X/2008

II. Osiedle „CENTRUM”

Michałkowicka 17–23 176 XI/2008

Spokojna 1–3 111 XI/2008

R. Gansińca 2,4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

697 XI/2008

Razem 984 —
III. Osiedle im. J. TUWIMA

H. Wróbla 1–9 1977 XII/2008

J. Kapicy 5 48 XII/2008

Razem 2025 —
IV. Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Przyjaźni 8–10, 18–22, 
24–26, 34–36, 38, 42, 
44–46, 48, 50, 52, 52a

2170 V/2008

Kościelna 34, 36 586 V/2008

Razem 2756 —
V. Osiedle „MŁODYCH”

Niepodległości 22, 24, 26, 
28, 30, 32

653 XI/2008

W. Wróblewskiego 2, 4, 6, 8 436 XI/2008

J. Skrzeka i P. Wójcika 5, 
6, 7

694 XI/2008

Razem 1783 —
VI. Osiedle „WĘZŁOWIEC”

Grunwaldzka 2, 3, 7, 9 848 X/2008

Wł. Jagiełły 1, 3, 7, 9, 11, 13 1596 X/2008

Razem 2444 —
Ogółem rok 2008 11.361 —
Ogółem ilość 

w latach 2005 – 2008
38.710 —
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Wyjątkowo ciepłe ostatnie tygo-
dnie mogą w nas uśpić czujność, ja-
ką zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym powinniśmy zachować korzysta-
jąc z wszelkich urządzeń gazowych. 
Nie dajmy jednak się zwieść pogodzie, 
bo zagrożenia tlenkiem węgla nigdy 
nie można lekceważyć, gdyż zmien-
ność warunków atmosferycznych od-
grywa niebagatelną rolę w prawidło-
wej, bezpiecznej eksploatacji urządzeń 
gazowych. Ostatnio jeden z zamiesz-
kałych przy ul. Komuny Paryskiej 
podtruł się, na szczęście nie śmier-
telnie, tlenkiem węgla, czyli czadem 
uważanym za największego ciche-
go zabójcę. Gaz ten silnie toksycz-
ny działa skrycie bo: jest bezwonny 
i właściwie bezobjawowy, a że roz-
przestrzenia się bezgłośnie to też co 
roku zbiera ogromne żniwo.

Tlenek węgla powstaje w wyniku 
niezupełnego spalania gazu spowo-
dowanego brakiem dostatecznej ilości 
tlenu, niezbędnego do spalania. Po-
wstawaniu tlenku węgla i jego przeni-
kaniu do mieszkań można łatwo za-
pobiec, spełniając cztery warunki bez-
piecznego użytkowania urządzeń spa-
lających gaz. Oto one:

- prawidłowa instalacja,
- stały dopływ świeżego powietrza,
- swobodny odpływ spalin,
- właściwa eksploatacja urządzenia 

gazowego, zapewniająca jego dobry 
stan techniczny.

Instalacja
Zgodnie z przepisami, zainstalowania 

lub wymiany piecyka gazowego mo-
że dokonać jedynie uprawniony spe-
cjalista, wykonujący dokładnie zapisy 
zawarte w instrukcji producenta, w po-
mieszczeniu o kubaturze co najmniej 8 
m3 wyposażonym w przewód wentyla-
cyjny z kratką pod sufitem. Drzwi do po-
mieszczenia muszą mieć w dolnej czę-
ści otwory lub nawiewną kratkę wentyla-
cyjną. Piecyk gazowy musi być szczel-
nie przyłączony do przewodu spalino-
wego, a łącznik (rura odprowadzająca 
spaliny) nie może mieć zbędnych ko-
lanek i odcinków poziomych przekra-
czających w sumie 2 m długości. Piecyk 

musi być także technicznie przygoto-
wany do rodzaju używanego gazu, tzn. 
musi być wyposażony w dysze o odpo-
wiedniej średnicy dostosowane do ro-
dzaju spalanego gazu. Takie same wy-
magania co do prac instalacyjnych i re-
gulacyjnych dotyczą kuchenek gazo-
wych, które ponadto powinny być usta-
wione jak najbliżej kratki wentylacyjnej. 
Pamiętajmy: wykonywanie prac in-
stalacyjnych i regulacyjnych przez 
osobę nieuprawnioną może stwo-
rzyć bardzo poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia mieszkańców.

Rozszczelnij mieszkanie
Około 85% wypadków zatrucia tlen-

kiem węgla zdarza się w okresie od 1 
listopada do 31 marca, a więc w po-
rze chłodnej. Można zatem z dużym 
prawdopodobieństwem przypuszczać 
– potwierdzają to ekspertyzy biegłych 
sądowych – że wypadki te zdarzają 
się w pomieszczeniach z zaburzoną 
wymianą powietrza, mówiąc wprost 
nadmiernie doszczelnionych.

Brak dostatecznego dopływu świe-
żego powietrza do pomieszczenia, 
w którym włączone jest urządzenie 
gazowe, to mała ilość tlenu niezbęd-
nego do spalania gazu. Niedobór tle-
nu, to niezupełne spalanie i w efekcie 
powstawanie tlenku węgla.

Pamiętajmy: Zapewnienie stałe-
go dopływu świeżego powietrza to 
podstawowy warunek zapewnienia 
zarówno prawidłowego spalania, 
jak i odpływu spalin.

By spokojnie cieszyć się z dobro-
dziejstwa gazu winniśmy:

- szczelne okna wyposażyć w na-
wiewniki powietrza,

- przed kąpielą dobrze przewietrzyć 
łazienkę,

- w czasie kąpieli mieć uchylone 
okno lub otwarty wywietrznik (lufcik),

- pod żadnym pozorem nie zasłaniać 
kratek wentylacyjnych w drzwiach ła-
zienkowych i wywiewnych – grozi 
śmiertelnym zatruciem,

- w czasie kąpieli nie używać in-
nych urządzeń gazowych (kuchenka, 
piekarnik) – urządzenia te powodują 
dodatkowe zmniejszenie ilości tlenu 

w mieszkaniu,
- pilnować, by dzieci, osoby starsze 

korzystały z kąpieli pod nadzorem,
- kąpać się tak, by nie zachodziła ko-

nieczność włączania i wyłączania pie-
cyka gazowego. Włosy możemy prze-
cież umyć przed lub po kąpieli.

Urządzenia gazowe
Urządzenia gazowe w miesz-

kaniach winny być utrzymywane 
w czystości i w dobrym stanie tech-
nicznym. Do obowiązków użytkowni-
ka, a więc nas samych, należy pod-
dawanie ich okresowym kontrolom. 
Przepisy w sposób jednoznaczny na-
kładają na użytkownika lokalu obo-
wiązek utrzymania stanu techniczne-
go urządzeń gazowych zapewniają-
cego bezpieczne zamieszkanie i udo-
stępnienia ich do kontroli.

Spaliny
Piecyk gazowy powinien być 

szczelnie przyłączony do przewo-
du spalinowego, a przewód spalino-
wy musi być szczelny i drożny. Ru-
ra odprowadzająca spaliny nie może 
wchodzić za nadto do przewodu komi-
nowego, gdyż ogranicza jego prześwit. 
Przewód spalinowy należy kontrolo-
wać, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, co najmniej raz w roku. Jednak 
– powtórzmy – warunkiem swobod-
nego odpływu spalin jest nie tylko 
drożność przewodu spalinowego, 
lecz także stały dopływ świeżego 
powietrza do pomieszczenia, w któ-
rym następuje spalanie gazu.

Ogromny wpływ na proces spalania 
mają warunki atmosferyczne, a szcze-
gólnie wiatr. Pod wpływem silnego wia-
tru może wystąpić samoistne zjawisko 
cofania się spalin, będące skutkiem 
wystąpienia niekorzystnej różnicy mię-
dzy ciśnieniem powietrza w obrębie 
okien mieszkania a ciśnieniem u wy-
lotu komina. Podobnie jak wiatr dzia-
ła załączony wentylator zainstalowany 
w mieszkaniu, gdyż urządzenie to tak-
że wytwarza podciśnienie, które mo-
że utrudnić lub uniemożliwić wręcz od-
pływ spalin i chociaż jest wygodne i po-
mocne, to lepiej z niego nie korzystać.

Pamiętajmy, by nie wykonywać prac 
zmniejszających przekrój przewodów 
spalinowych, bądź zmieniających prze-
widziane przez projektanta założenia 
użytkowania. Budynek stanowi integral-
ną całość, co w przypadku zaburzenia 
wentylacji doprowadzić może do trage-
dii na kondygnacjach położonych pod, 
jak i nad naszym mieszkaniem. pes

P a m i ę t a j m y  o  w e n t y l a c j i
Wentylacja odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu warunków sanitar-

no-higienicznych w pomieszczeniach. Z powietrzem zewnętrznym dostar-
czany jest tlen niezbędny w procesach oddychania oraz spalania paliw w domo-
wych urządzeniach grzewczych i kuchennych. Z powietrzem wywiewanym usu-
wane są zanieczyszczenia występujące w postaci gazów, par, pyłów i mikroor-
ganizmów. Te kilka zdań w pełni oddają istotę pojęcia, o którym wszyscy wiemy, 
z którym się spotykamy na co dzień. By jednak te zdania ubrały się w treść mu-
szą być spełnione odpowiednie warunki.
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Zawinił silnik
Na nieprawidłową pracę wentylato-

ra w budynku przy ul. Wróbla 2c zwra-
ca uwagę pan Jerzy Lipka. Jego zda-
niem, ostatnio on w ogóle nie pracu-
je, a w mieszkaniach para osadza się 
na oknach. Nasz Czytelnik zgłaszał to 
dwukrotnie w osiedlowej administra-
cji, która na 20 grudnia umówiła loka-
torów z firmą zajmującą się obsługą 
wentylatorów. Niestety, w wyznaczo-
nym terminie nikt się nie zgłosił, po-
mimo że kilku mieszkańców czekało 
na to spotkanie. Czytelnik zastanawia 
się, co to za firma, która nie wywiązuje 
się ze zobowiązań i prosi o wyjaśnie-
nie powodów nieprawidłowej pracy 
wentylatora, której konsekwencje dla 
mieszkańców mogą być poważne.

ZARZĄD SSM: Przyczyną zakłóceń 
w pracy wentylacji w okresie od 16 
do 20 grudnia ub.r. była awaria silni-
ka tego urządzenia. 20 grudnia ub.r. 
silnik został wymieniony, zgodnie 
z przyjętym wcześniej zobowiąza-
niem, przez firmę wykonującą tego 
typu naprawy. Obecnie praca wenty-
latora nie budzi zastrzeżeń.

Docieplenie na Komuny
Na redakcyjny dyżur zgłosił się pan 

Paweł Grzysiek z ul. Komuny Pary-
skiej 1, który przypomniał, że już kilka 
lat temu na łamach gazetki w imieniu 
wielu lokatorów interweniował w spra-
wie docieplenia tego budynku. Uzy-
skał wtedy odpowiedź, że prace te 
zostaną wykonane w latach 2004–
–2005. Tymczasem w ostatnim nu-
merze „MS” przeczytał, że roboty te 
przeprowadzane dopiero w 2008 ro-
ku. Czytelnik zwraca uwagę na fakt, 
że ściany tego bloku są wyjątkowo 
chłodne, a lokatorzy muszą zużywać 
dużą ilość ciepła do ogrzania swojego 
mieszkania. Podkreśla, że jest to bu-
dynek, w którym mieszka 110 lokato-
rów, wpłacających niemałą kwotę na 
fundusz modernizacyjny przeznacza-
ny w pierwszej kolejności na docieple-
nia mniejszych bloków, gdzie miesz-
kańcy nie są w stanie uzbierać takiej 
dużej kwoty i tym samym muszą one 

być w większym stopniu dofinansowa-
ne. W związku z tym składa wniosek 
o rozpatrzenie wcześniejszego termi-
nu docieplenia budynku przy ul. Ko-
muny Paryskiej 1.

ZARZĄD SSM: Podstawowym kry-
terium, jakim Zarząd Spółdzielni i Ra-
da Osiedla „Centrum” kierowała się 
opracowując harmonogram docie-
pleń, była energochłonność budyn-
ków wyliczana na podstawie faktycz-
nie pobieranego ciepła. Ponadto, bra-
no pod uwagę: stan techniczny blo-
ków mieszkalnych oraz ich wiek.

Budynki przy ul. Komuny Paryskiej 
1, 3 i 5 są domami wykazującymi naj-
niższe zużycie ciepła w stosunku do 
innych na tym osiedlu. Dane na ten 
temat publikowaliśmy w „MS”  8/2004. 
Poza tym w latach 1993/94 wykona-
no tam remont kapitalny elewacji 
i jej stan techniczny nie budzi więk-
szych zastrzeżeń. Biorąc pod uwa-
gę powyższe, logiczne wydaje się, 
że wcześniej prace te powinny zo-
stać wykonane na budynkach osie-
dla „Centrum” przy ul. Kolejowej, Po-
wstańców, Gansińca czy Kruczej, 
gdyż wykazują one o wiele większą 
energochłonność. Oznacza to bo-
wiem, że mieszkańcy tych domów są 
narażeni na ponoszenie większych 
kosztów ogrzewania. mig

Praca dla młodzieży
Szanowna spółdzielnio. Chciałem 

się zapytać, czy są u Was zamiesz-
czone jakieś oferty pracy dla młodzie-
ży (roznoszenie ulotek lub coś podob-
nego). Proszę o odpowiedź. Lokator

ZARZĄD SSM: Spółdzielnia nie 
dysponuje okolicznościowymi, se-
zonowymi ofertami pracy dla mło-
dzieży. Jedynym wyjątkiem jest 
wykonanie prac przy zimowym 
utrzymaniu osiedli z chwilą, gdy 
nastąpią gwałtowne i silne opady 
śniegu, które skutecznie uniemoż-
liwią prawidłowe ich funkcjonowa-
nie. Taka ewentualność jest prze-
widywana, jednak w pierwszej ko-
lejności do tych doraźnych prac 

będą przyjmowane osoby posiada-
jące zadłużenia czynszowe.

Stacja paliw część 
ostatnia

Riposta!!!
Ponownie witam i chciałbym podsu-

mować kilka wypowiedzi z ostatniej 
gazetki mieszkaniowej (135/2004). 
Pierwsza kwestia dotyczy pola dla in-
walidów. Myślę, że się nie zrozumie-
liśmy, lokatorzy nie chcą kompletne-
go zamalowania owego pola, ale tyl-
ko PRZEMALOWANIA·go na 2 razy 
większy parking obok, który jest wyko-
rzystany max. w 10% choć i tak prze-
ważnie stoi na nim 5-6 samochodów, 
więc jedno pole dla inwalidów nie za-
bierałoby tyle miejsca co na małym 
parkingu (Wróbla 7c), gdzie parku-
ją auta lokatorzy z innych sieni, ale to 
już inna kwestia. Chcę przypomnieć 
też, że przy ulicy Korfantego 6 dało 
się przemalować pole dla inwalidów 
i to o wiele dalej niż było. Dlaczego 
więc przy ulicy Wróbla są takie proble-
my?? Kolejną sprawą jest plan budo-
wy stacji paliw i w tej sprawie mam py-
tanie: dlaczego stacja nie powstanie 
przy markecie Kaufland - jest tam spo-
ro miejsca i jest to obszar wolny od 
zabudowań mieszkalnych? Ciekawi 
mnie też kwestia „budowanego” ostat-
niego pawilonu handlowego PRZE-
CIEŻ TAM BUDOWA STOI!! Już pa-
rę miesięcy!!!! Więc dlaczego nie moż-
na wykorzystać budynku pod budowę 
stacji benzynowej?! Jak dla mnie, był-
by to o wiele atrakcyjniejszy punkt na 
stację paliw. Myślę, że władze miasta 
i spółdzielni nie przejdą obok fali pro-
testów ze strony mieszkańców!! I pro-
szę zarząd spółdzielni o naprawienie 
z własnej inicjatywy nawierzchni na 
parkingu „przelotowym” do ulicy ks. J. 
Kapicy, a nie liczenie na łaskę inwe-
stora stacji!! 

Dziękuję: mobydick3@interia.pl.
ZARZĄD SSM: Administracja 

osiedla rozważy możliwość prze-
malowania – na parking obok – po-
ziomego znaku określającego miej-
sce do parkowania dla osób nie-
pełnosprawnych, jednak należy 
uwzględnić fakt, iż dla niepełno-
sprawnych ruchowo każde dodat-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 10
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kowe oddalenie to dodatkowy wy-
siłek. Niestety, nie możemy się od-
nieść do Pana uwag dotyczących 
możliwości lokalizacji stacji na wy-
mienionych w piśmie terenach, 
gdyż nie są one własnością SSM 
i nie wiemy, jakie plany mają wła-
ściciele w stosunku do swoich po-
wierzchni, a jak zapewne wiadomo, 
to on decyduje, jak zamierza wyko-
rzystać swoje tereny.

Od redakcji: Na tej publikacji za-
mykamy poruszany od kilku mie-
sięcy problem stacji paliw na osie-
dlu „Tuwima”

Topole, topole
Bardzo chciałabym zakończyć te-

mat dotyczący topoli na zawsze. Dro-
dzy mieszkańcy budynku przy ul. Wró-
blewskiego 63G, my, też mieszkań-
cy ul. Korfantego 2, od dawien daw-
na prosimy o wycięcie 24-letnich to-
poli, sięgających do 8 piętra bloku, no 
i co z tego??? Spośród 7 drzew wycię-
to 3 (dlaczego tylko 3 i czym się kie-
rowano, jaka kwalifikacja sprawiła, że 
akurat te, a nie inne 3 drzewa zosta-
ły wycięte?) Topole są w prostym te-
go słowa znaczeniu chwastami, py-
lącymi wiosną i wczesnym latem, ale 
kogo to obchodzi. Coraz więcej osób 
cierpi na alergię i odczuwa dyskomfort 
z powodu nadmiernie wybujałych, py-
lących drzew, które swoim silnie roz-
winiętym systemem korzeniowym do-
datkowo niszczą podziemną strukturę 
sieci wodociągowej, że nie wspomnę 
o fruwających po mieszkaniach „mesz-
kach” w okresie kwitnienia drzew. No 
i co z tego??? Społeczni Opiekunowie 
Przyrody, (bo tak się przedstawia jakaś 
niedouczona grupa) wysuwają konklu-
zję, że cyt. „Alergia jest chorobą wy-
soko rozwiniętych cywilizacji, czyli wy-
wołaną przez człowieka. Nie występu-
je w krajach uważanych przez nas za 
zacofane i nierozwinięte” koniec cyta-
tu. Proszę państwa, to jest żenujące! 
Pozostawmy więc ten temat, na margi-
nesie zastanawiając się tylko, czy na-
prawdę cyt.: „ton zanieczyszczeń pyło-
wo-gazowych, przetwarzać by nie mo-
gły na niezbędny dla nas tlen” – koniec 
cytatu; ładne, niskopienne, nieprzesła-
niające światła dziennego drzewka???

Halina Swędrak
ZARZĄD SSM: Nie podzielamy Pa-

ni opinii, że topole to chwasty, mi-
mo że drzewa te mogą być uciążli-
we dla części zamieszkałych. Uwa-
żamy, że wykonana dotychczas wy-

cinka drzew – dokonana w uzgod-
nieniu z Wydziałem Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie – w pełni zapewnia dostęp 
światła do budynku.

Od redakcji: Pani uwagi dotyczą-
ce Społecznych Opiekunów Przy-
rody traktujemy, jako ewentualny 
przyczynek do dyskusji, bo gdyby 
tak się głębiej zastanowić, to wy-
jaśnienie – może nieco nazbyt dra-
styczne w formie – odnoszące się 
do wzrostu ilości ludzi cierpiących 
na wszelkiego rodzaju alergie nie 
jest tak bezpodstawne, mimo że 
może budzić kontrowersje.

Gołębie!
Dzień dobry, piszę w imieniu wszyst-

kich sąsiadów. Mieszkamy przy ulicy 
Wł. Jagiełły 27a, a problemem naszym 
są nieczystości na klatce schodowej 
spowodowane przez gołębie – cała 
klatka jest zanieczyszczona i trzeba 
ciągle uważać, żeby nie wdepnąć w te 
odchody. Czy nie dałoby się zrobić ja-
kiegoś małego daszka nad klatką?? 
To by z pewnością pomogło!! O para-
petach to już nie wspomnę...

Bylibyśmy bardzo wdzięczni za zro-
bienie jakiegoś małego daszka przed 
wejściem do klatki, bo poprostu przez 
te odchody klatka wygląda ohyd-
nie!!!!!, a sprzątaczka się tym nie zaj-
muje w ogóle.

Z poważaniem mieszkańcy.
Nadesłał: avatarek

ZARZĄD SSM: Problem poruszony 
przez Pana doczeka się swego rozwią-
zania w 2005 roku, gdyż Administracja 
Osiedla „Węzłowiec” wykona daszek 
nad wejściem do klatki schodowej.

Dla kogo program?
Od kilku miesięcy wprowadzono 

do telewizyjnego sygnału zbiorczego 
3 nowe programy, za dodatkowa opła-
tą. Rozumiem, że nie mogą to być pro-
gramy najbardziej atrakcyjne - poza 
tym są różne upodobania widzów. Tym 
niemniej od kilku dni na jednym z ka-
nałów (gdzie operator okresowo zmie-
nia program) zainstalowano program 
FOXKIDS Play. Podobno rozpoczyna 
się o 7., a kończy o 18. - a potem tylko 
plansza, na dodatek w języku tureckim. 
Dla kogo ten program? Ludzie jeszcze 
pracujący i uczący się w tym kraju ma-

ją przyjemność oglądać turecką plan-
szę - za własne pieniądze. Czy władze 
Spółdzielni mają jakiś wpływ na ope-
ratora kanałów TV, czy może on nam 
wciskać każdą ciemnotę za niemałe 
pieniądze. Mam nadzieję, że wszystkie 
opłacane kanały będą nadawały pro-
gramy (ciekawe) do późnych godzin 
wieczornych, bo plansze to możemy za 
darmo oglądać na mieście.

Członek SSM.
Telewizja Kablowa UPC: Chciał-

bym potwierdzić, że do oferty UPC 
wprowadziliśmy nowe, atrakcyjne 
programy nadawane w języku pol-
skim. Wprowadzone kanały TV4, TV 
Puls oraz Okienko UPC są dostępne 
dla wszystkich klientów, również dla 
tych, którzy korzystają tylko z pakie-
tu podstawowego. Nawiązując do py-
tania klienta o kanał, w którym okre-
sowo są zmieniane programy, chciał-
bym zapewnić, iż obecnie nadawa-
ny program Fox Kids Play cieszy się 
znakomitą popularnością wśród wi-
dzów. Okienko UPC umożliwia czaso-
wą retransmisję kanałów dostępnych 
tylko w pakiecie pełnym. Klienci dzię-
ki Okienku do tej pory mogli zobaczyć 
między innymi Hallmark, Animal Pla-
net, Discovery Channel. W nawiąza-
niu do planszy oraz czasu nadawa-
nia kanału Fox Kids Play informuję, 
że sygnał telewizyjny jest retransmi-
towany w oryginale. Czas nadawania 
oraz plansza, o której wspomina nasz 
Klient, a Wasz Czytelnik leży w gestii 
nadawcy retransmitowanego przez 
UPC programu – Dariusz Polak, Public 
Relations Coordinator.

Oliwa do ognia, czyli 
większość ma rację.

Bardzo obszerny list nadesłała do 
nas pani D. H-L. (dane personalne do 
wiadomości redakcji) zamieszkała na 
osiedlu „Węzłowiec”. W piśmie Czytel-
niczka poruszyła m.in. kwestię współ-
czynników ciepła i instalowania licz-
ników ciepła uwzględniających prze-
pływ ciepła pomiędzy mieszkaniami. 
Póki co, publikujemy króciutkie wyja-
śnienie Zarządu SSM.
ZARZĄD SSM: Ze względu na sze-
rokie spektrum zagadnień poru-
szonych w Pani piśmie obszerne 
wyjaśnienia przedstawimy w na-
stępnym wydaniu „MS”

Koszty c.o.
Szanowna Redakcjo!

Proszę uprzejmie o publikację na ła-
mach gazety mojego listu, bowiem do-

ciąg dalszy ze str. 9
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tyczy on stale kontrowersyjnych wśród 
Członków kosztów rozliczania central-
nego ogrzewania. Tak swój list rozpo-
częła nasza Czytelniczka. W dalszej 
części pisma podała konkretne przy-
kłady dotyczące rozliczenia kosztów 
c.o. w jej mieszkaniu oraz jej zdaniem 
nieprawidłowe obliczenie współczynni-
ka kaloryfera po dokonanej inwentary-
zacji. Pani Wiesława postawiła też kil-
ka pytań Zarządowi SSM, a kończąc 
list pozdrowieniami zastrzegła sobie:

PS: Proszę o zachowanie danych 
osobowych do wiadomości Redakcji.

Wiesława T. ul. Okrężna
Od redakcji: Niestety, nie możemy 

udzielić Pani satysfakcjonujących 
wyjaśnień, gdyż postawiła nas Pa-
ni w bardzo trudnej i kłopotliwej sy-
tuacji. Otóż, wytłumaczenie nurtu-

jącego problemu może być doko-
nane i oczywiście zostanie wykona-
ne jedynie w przypadku, gdy zwolni 
nas Pani z obowiązku zachowania 

danych osobowych do wiadomości 
redakcji, gdyż bez podania tej in-
formacji nie można sięgnąć do do-
kumentacji w celu sprawdzenia za-
wartych w Pani liście danych licz-
bowych i przeprowadzenia ewentu-
alnej wizji. Redakcja, zgodnie z Pra-
wem prasowym, ma obowiązek – 
gdy takie jest życzenie Czytelnika, 
informatora – chronić wszelkie da-
ne umożliwiające zidentyfikowanie 

nadawcy. Prosimy więc albo o wy-
rażenie zgody na przekazanie przez 
nas Pani personaliów odpowiednim 
służbom Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej albo o bezpośred-
ni, samodzielny kontakt z admini-
stracją osiedla lub z Działem GZM 
SSM. Za pozdrowienia dziękujemy 
i również pozdrawiamy.

Przy okazji apelujemy do wszyst-
kich zwracających z interwencjami 
do redakcji „MS” o rozważenie na 
etapie kierowania pisma, czy za-
sadnym jest zachowanie danych 
do wiadomości redakcji z chwilą, 
gdy wyjaśnienie problemu nakazu-
je ich podanie, tak by odpowiedzi 
Zarządu SSM i podejmowane de-
cyzje oparte były na zweryfikowa-
nych danych.

Na wyjazd na tygodniowe zimowi-
sko trzeba będzie w tym roku wydać 
blisko tysiąc złotych. W związku z tym 
coraz więcej rodziców zamiast na zi-
mowe kolonie w góry czy nad mo-
rze, wysyła swoje pociechy na darmo-
we półkolonie, które organizują różne 
ośrodki w mieście. Tam dzieci też mo-
gą liczyć na atrakcyjny program i nie-
zapomniane wrażenia oraz, co ważne, 
na fachową opiekę.

W tym roku Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w ramach ak-
cji „Zima w mieście” również przygoto-
wała ciekawą ofertę zajęć dla swoich 
najmłodszych mieszkańców. Trady-

cyjnie DK „Chemik” zaprasza na pół-
kolonie, które od lat cieszą ogromną 

popularnością i z pewnością nie za-
braknie chętnych do wspólnej zaba-
wy, wycieczek, uczestniczenia w róż-
nych turniejach, konkursach, itp. Kie-
rownictwo DK „Chemik” zapewnia, że 
każdy dzień będzie przynosił nowe 
atrakcje z uwzględnieniem zaintere-
sowań i potrzeb dzieci. 

Wszystkich zainteresowanych półkolo-
niami prosimy o jak najszybszy kontakt 

z DK „Chemik”, tel. 228-20-90, aby za-
rezerwować miejsce dla swoich pociech, 
gdyż doświadczenia ostatnich lat mówią, 
że chętnych jest więcej niż miejsc. Akcję 
„Zima w mieście” będą prowadziły także 
inne placówki kulturalne w Siemianowi-
cach, a szczegółowe informacje można 
znaleźć na afiszach rozwieszonych na 
słupach ogłoszeniowych.

Po raz kolejny też Zarząd SSM przy-
gotował atrakcyjną ofertę dla wszyst-
kich uczniów pragnących skorzystać 
z usług kręgielni w „RENOMIE”. Na 
chętnych w wakacyjne dni – od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
11.00-17.00 – czekają tory po zniż-
kowej odpłatności. Ulgowy bilet 20 
zł za godzinę korzystania z toru bę-
dzie można nabyć za okazaniem le-
gitymacji szkolnej. mig

DK „Chemik” i Centrum Rozrywki „RENOMA” zapraszają!!!

Wyjątkowo wcześnie w tym roku rozpoczną się zimowe wakacje 
dla dzieci i młodzieży, gdyż będą one trwać od 17 do 28 stycznia 

br. Z pewnością już dzisiaj wielu rodziców zastanawia się, jak swoim 
pociechom wypełnić nadchodzący wolny czas.

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

W k r ó t c e 
f e r i e

Dodatki mieszkaniowe od stycznia 2005 r.  Dodatki mieszkaniowe od stycznia 2005 r.

Zmiana podstawy obliczania
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, który daje podstawę 

przyznania dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na 
jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od 01. 03. br. 562,58 zł) i wynosi 984,52 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty tj. 703.23 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Sprawdźmy więc swoje 
dochody za IV kwartał 2004 r., a może będziemy mogli otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2005 r.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania dodatku uzyskać można w Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM w Siemianowicach Śl., ul. Michałkowicka 105. Tam także składamy wypełnione wnioski.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00
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Nowa atrakcja w DK „Chemik”
W połowie grudnia w DK „Chemik” rozpoczął swą dzia-

łalność posiadający ogromne tradycje i spore osiągnięcia 
siemianowicki klub krótkofalarski SP9-KJM. Tym samym, 
w „Chemiku” dla młodych ludzi zamierzających zgłębić tajniki 
krótkofalarstwa i spróbować swych sił w nawiązywaniu łączności 
za pomocą tego środka komunikacji, otwiera się kapitalna szan-
sa zrealizowania takiego zamysłu. Niezależnie od sposobności 
poznania bardzo ciekawych osób rozproszonych po całym świe-
cie, można także spróbować sportowej rywalizacji, bo krótkofa-
lowcy organizują zawody weryfikujące nabyte umiejętności.

Chętnych na spotkanie z nową przygodą informujemy, że 
dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od 16.00 do 
19.00 można spotkać się z instruktorem krótkofalarstwa. 
Zapraszamy.

zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. 
Nim jednak do podjęcia tej uchwa-
ły doszło, wcześniej, wszystkie Rady 
Osiedli pieczołowicie, często nie bez 
ożywionych i pełnych emocji debat, 
opracowywały zadania do wykonania 
w rozpoczynającym się właśnie roku. 
Na tych kilku stronach zawarto dane 
dotyczące setek robót pociągających 
za sobą nie tylko wydatkowanie środ-
ków, ale i konieczność ich rzetelnego 
przygotowania. Jak łatwo się zapewne 
domyślić, gorączkowe dyskusje nad 
opracowaniem planów związane były 
ze zderzeniem się potrzeb ze środkami, 
jakimi dysponujemy w funduszu remon-
towym. Potrzeb, jak to zwykle bywa, 
jest zdecydowanie więcej i stąd każdy 
z opracowanych cząstkowych planów 
dotyczących poszczególnych osiedli 
i w konsekwencji Spółdzielni jako cało-

ści jest kompromisem, bo zawsze chce 
się więcej. Rzecz jasna, bezwzględnym 
priorytetem objęte są wszystkie te prace, 
które związane są z bezpieczeństwem 
zamieszkania. Na te roboty środków 
nie może zabraknąć. Dopiero w następ-
nej kolejności uwzględnia się prace, 
których wspólnym mianownikiem jest 
estetyka budynków, osiedli. Pamiętajmy 
o tym, gdy czytać będziemy najbardziej 
nas interesujące dane dotyczące bez-
pośrednio domu, w którym mieszkamy, 
że najbardziej niepozorne i niedające 
widocznych efektów roboty – no, może 
poza wymianą dźwigów osobowych 
– to właśnie z bezpieczeństwem zwią-
zane wszelkie przeglądy i konieczne do 
wykonania konserwacje instalacji etc. 
Pamiętajmy także, że przedstawione 
plany zawsze, z różnych nieprzewidzia-
nych względów, mogą ulec modyfikacji, 
bo nigdy nie wiadomo, czy nagle nie bę-

dzie koniecznym przesunięcie środków 
na coś, co w ogóle nie było rozważane, 
a bez czego normalne funkcjonowanie 
może okazać się niemożliwe. Dodajmy 
jeszcze, że w planie nie ujęliśmy kilku 
drobnych prac jakie będą podejmowane 
na osiedlach oraz bieżących remontów 
na miniosiedlu Polaczka administrowa-
nym przez ADM „Węzłowiec”

Publikując plan remontów, prosimy 
także o skorygowanie danych z poda-
nego w nr 12/04 programu termomo-
dernizacji, gdyż zakradł się tam błąd. 
W roku 2007 w planach dotyczących 
osiedla „Chemik”, w pozycji 7 (str. 12) 
winien być umieszczony budynek przy 
ul. Niepodległości 58, a nie, jak poda-
liśmy, Wróblewskiego 58. Zaintereso-
wanych przepraszamy.

Zapraszamy do lektury planu 
remontów i konserwacji – str. od 13 
do 16 i od 21 do 25. pes

ciąg dalszy ze str. 1
R e m o n t y   w  2 0 0 5  r o k u

P o d z i e l i l i  s i ę  r a d o ś c i ą
Przedświąteczne dni to czas na spotkania opłatkowe 

i wizyty u tych, którzy z powodów losowych są ska-
zani na stałą opiekę.

My uczestniczyliśmy w jednym z takich spotkań, jakie pen-
sjonariuszom Domu Pomocy Społecznej dla osób przewle-
kle chorych w Siemianowicach Śl., w świetlicy Domu Św. 
Józefa w Dąbrówce Wielkiej zorganizowali uczniowie z ZSTiO 
„Meritum”. Podopieczni DPS obejrzeli występ uczniów, na-
uczycieli i absolwentów ZSTiO, którzy prezentowali w wer-
sji klasycznej i nowoczesnej kolędy i pastorałki polskie przy 
akompaniamencie gitar, skrzypiec i instrumentów klawiszo-
wych. Był też pokaz tańca. Jasełka, czyli inscenizację narodze-
nia Jezusa Chrystusa i przybycia trzech króli do betlejemskiej 
stajenki przedstawili uczniowie z SP 5.

Młodzież obdarowała obecnych świątecznymi paczkami 
i wspólnie z nimi zasiadła do stołu, by w rozmowie przy kawie 
i ciastku wprowadzić ich w świąteczny nastrój.

Zaznaczmy, że wszelkie wiktuały uczniowie zakupili z wła-
snych środków, a nagrodą za ich trud były uśmiechy pensjo-
nariuszy, którzy często włączali się do śpiewania kolęd i zabaw 
w kółeczku. pes

Jasełka w wykonaniu uczniów z SP 5  
podobały się wszystkim.
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R e m o n t y   w  2 0 0 5  r o k u
Plan rzeczowy robót remontowo-konserwacyjnych zasobów SSM w 2005 roku

OSIEDLE „CHEMIK”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT
ulica ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

TERMIN 
WYKONANIA

kwartał
1 2 3 4 5

I – ROBOTY DEKARSKIE

1. A. Zgrzebnioka 38A, 45, 40 Remont pokrycia dachowego 620m2 I - III

2.
Niepodległości 59C, 61F, 66E, 
60A, 64C

Remont pokrycia dachowego 760 m2 I - III

3. W. Wróblewskiego 51A, 51D, 53A Remont pokrycia dachowego 340 m2 I - III

II – ROBOTY BUDOWLANE

1.
A. Zgrzebnioka 43A - pawilon 
handlowy

Docieplenie ściany zachodniej połączone 
z wymianą stolarki okiennej

– II

2. Wróblewskiego 67 Docieplenie ściany wschodniej – III

3. Całe osiedle - wg potrzeb
Naprawa tynków i wymiana podłoża 

w mieszkaniach lokatorskich
– Cały rok

4. Niepodległości 67 Remont schodów – II

III – ROBOTY MALARSKIE

1. Niepodległości 60 Malowanie klatek schodowych 6 klatek I

2.
A. Zgrzebnioka 27 - 29; 31 - 33; 
35 - 37; 39 - 41

Malowanie klatek schodowych 8 klatek IV

IV – ROBOTY STOLARSKIE

1. Całego osiedle - wg wykazu Zwrot za wymianę okien PCV 2000r. – Cały rok

V – ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
W. Wróblewskiego 41A, B; 63B;E;
 Niepodległości 58F, 66C, E; 
A. Zgrzebnioka 38A, 40

Wymiana stolarki drzwiowej na profil 
aluminiowy

10 III

VI – ROBOTY INŻYNIERYJNE

1.
W. Wróblewskiego 49; 
A. Zgrzebnioka 29 - 31

Plac parkingowy 674 m2 I - III

2. W. Wróblewskiego 41; 55, Remont chodników 120 m2 II - III

3. A. Zgrzebnioka 39 - str. północna Remont chodników 20 m2 II

4. Całe osiedle - wg potrzeb Remont dróg po zimie – II

VII – ROBOTY INSTALACYJNE

1.
Niepodległości 57D, 61G;
W. Wróblewskiego 51B,C, 53D,G;
A. Zgrzebnioka 43A - paw. hand.

Remont instalacji gazowej poziomej 
i pionowej

4 klatki I - II

2. Wróblewskiego 53E, 69 Remont instalacji gazowej poziomej 2 klatki II

3.
Niepodległości 60; 61C, D, G, H,;
W. Wróblewskiego 63E, F, I;
A. Zgrzebnioka 39, 43

Remont instalacji wodnej poziomej 15 klatek IV

4
A. Zgrzebnioka 25, 27 - 29, 31 
- 33, 35 - 37, 39-41

Legalizacja wodomierzy 140 szt. IV

VIII – ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Niepodległości 64 - 66 Remont instalacji odgromowej 13 klatek I

2. A. Zgrzebnioka 51 - 52 Montaż punktu świetlnego 1 szt. III

3. Całe osiedle - wg potrzeb Montaż punktów świetlnych 6 szt. III

4. Całe osiedle - wg potrzeb Remont instalacji odgromowej – III

VIIIa – OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1. Całe osiedle Kontrola stanu sprawności przew. komin. 2137 Cały rok

2. Całe osiedle - wg potrzeb Montaż nasad termodynamicznych Cały rok

3. Całe osiedle Przegląd instalacji gazowej 2137 mieszkań Cały rok
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT
ulica ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

TERMIN 
WYKONANIA

kwartał
1 2 3 4 5

IX – ROBOTY KONSERWACYJNE

1. Całe osiedle Konserwacja domofonów – Cały rok

2. Całe osiedle Konserwacja c.o. – Cały rok

3.
W. Wróblewskiego 67 - pawilon 
handlowy

Remont węzła c.o. – II

Wymiana grzejników (zwroty) – I

4.
W. Wróblewskiego 43, 45, 49, 57;
Niepodległości 60
A. Zgrzebnioka 25-52

Wymiana podzielników kosztów c.o.
z wyparkowych na elektroniczne

441 szt.
237 szt.
1119 szt.

Cały rok

5. Całe osiedle Konserwacja dźwigów Cały rok

6. Zieleń i mała architektura
Pielęgnacja terenów zielonych Cały rok

Wycinka drzew 45 szt.

7. W. Wróblewskiego 41 - plac zabaw Remont elementów placu zabaw – II

XI – MODERNIZACJA DŹWIGÓW

1. W. Wróblewskiego 71 Wymiana dźwigu 1 szt. II

OSIEDLE „CENTRUM”
1 2 3 4 5

I – ROBOTY DEKARSKIE

1. Komuny Paryskiej 1, 13A, B Naprawa pokrycia dachowego oraz blacharki 750 m2 II

2. Spokojna 1- 3B Konserwacja pokrycia dachowego 200 m2 III

II – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. R. Gansińca 8 Remont balkonów 20 szt. II

2. R. Gansińca 2 - 10 Remont murków ogniowych 7 szt. II

3. Krucza Rozpoczęcie prac dociepleniowych stropodachu 2 budynki IV

4. Kolejowa 1, 4, 6 Docieplenie strychów 3 klatki II

5. K. „W”. Świerczewskiego 46 - 48 Zagospodarowanie placu zabaw – II

III – ROBOTY MALARSKIE

1. Komuny Paryskiej 1, 3, 5 Malowanie parterów oraz wyjść ewakuacyjnych 1 I

2. Kolejowa 4, 6 Malowanie klatki schodowej (parter) 2 II

IV – ROBOTY STOLARSKIE

1. Całe osiedle Wymiana stolarki okiennej zakw. przez komisję – Cały rok

V – ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. Całe osiedle
Naprawa małej architektury oraz prace 

związane z eksploatacją osiedla
– Cały rok

2.
Krucza 1- 3, Jedności 1, Komuny 

Paryskiej 6, Spokojna 1- 3C, 
Michałkowicka 17 - 23A

Wymiana drzwi wejściowych 21 szt. I - III

VI – ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Michałkowicka 17 - 23A
Rozpoczęcie prac związanych z wymianą 

nawierzchni drogi osiedlowej
– II - III kw

2. Komuny Paryskiej 3 - 5 Remont chodnika 100 m2 II

3. K. Damrota 1B Wykonanie dojście do śmietnika 40 m2 I

4. Komuny Paryskiej 13A, B Wykonanie chodnika 30 m2 I

5. Powstańców 54C Naprawa chodnika 100 m2 IV

6. Krucza 1, 1A Wykonanie dojścia do śmietnika 80 m2 IV

VII – ROBOTY INSTALACYJNE
1. Całe osiedle Wymiana uszkodzonych wodomierzy – wg potrzeb

2. Hydrofornia Komuny Paryskiej Remont kapitalny, wymiana sterowania – IV

VIII – ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 K. „W”. Świerczewskiego 48 - 50 Remont instalacji odgromowej 4 klatki II
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1 2 3 4 5

IX – OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1. Całe osiedle
Przegląd oraz konserwacja instalacji gazowych 

oraz przewodów kominowych
1522 

mieszkania
I - IV

2. Komuny Paryskiej 1, 3, 5
Dokończenie inwentaryzacji przewodów 

wentylacyjno-spalinowych
330 mieszkań II - III

X – ROBOTY KONSERWACYJNE

1. Całe osiedle Konserwacja c.o. III

2. Kolejowa 1- 6
Wymiana podzielników kosztów c.o. na 

elektroniczne
Wszystkie 
mieszkania

I - II

3. Całe osiedle Konserwacja oraz naprawa dźwigów – Cały rok

4. Całe osiedle Konserwacja i modernizacja domofonów – Cały rok

5. Całe osiedle Konserwacja zieleni – II - III

XII – MODERNIZACJA DŹWIGÓW

Komuny Paryskiej 3 Wymiana dźwigu 1 szt. III

OSIEDLE im. J. TUWIMA
1 2 3 4 5

I – ROBOTY DEKARSKIE

1.
H. Wróbla 9ac, Okrężna 6;

W. Korfantego 7A, 6A
Remont kapitalny dachu 1060 m2 I - III

2. W. Korfantago 14B Remont kapitalny dachu (dokończyć) 110 m2 I - IV

3. Korfantego 10A, 10C Remont kapitalny dachu 490 m2 I-IV

4. Wg potrzeb Drobne naprawy – I - IV

II – ROBOTYOGÓLNOBUDOWLANE

1. Okrężna 1, 3, 5 Wymiana naświetli str. wsch. i pd. 30 szt. II - III

2.  Wojciecha Korfantego 9A, C
Wymiana naświetli str. pd. i płn.

Malowanie maszynowni i zewn. str. 
międzystropia str. zach

18 szt.
320 m2 III

3. Hermana Wróbla 3A, B; 5A, B Docieplenie sufitów korytarza (wejście do bud.) – II

4. Wg protokołów Remont posadzek i tynków w mieszkaniach – I - IV

5. Hermana Wróbla 3A, B; 4A, B; 5A, B
Nowe daszki nad wejściem do klatek 

schodowych
6 szt. II - IV

III – ROBOTYMALARSKIE

1.
W. Korfantego 10A, C; 
H. Wróbla 3A, B; 4A, B

Malowanie całej klatki schodowej 6 klatek I - IV

IV – ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
H. Wróbla 3A, B; 4A, B; 5A, B; 

W. Korfantego 7A,B
Wymiana drzwi wejściowych do budynku 8 szt. II - IV

2. Wg potrzeb Drobne naprawy ślusarskie – II - IV

V – ROBOTY STOLARSKIE

1.
Wg protokołów

Wymiana okien drewnianych – II - III

2. Zwrot za wymianę okien – I - IV

VI – ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Okrężna 2 Nowy chodnik wzdłuż budynku z kostki bruk. 70 m2 II - IV

2. Okrężna 2 - 6 pawilony
Chodnik z kory asfalt. 

(w miejscu wydeptanej ścieżki)
85 m2 II - IV

3. Okrężna 7 Nowy chodnik z kostki brukowej 70 m2 II - IV

4. Okrężna 5 - 1 Wykonanie chodnika z kory asfalt. 70 m2 II - IV

5. Okrężna 1, 3, 5, 8, 15
Nowy chodnik z kostki brukowej 

(dojścia do zsypów)
145 m2 II - IV

6. Okrężna 13 - 15 Chodnik z kory asfalt. (w miejscu wydept. ścieżki) 30 m2 II - IV

7. Hermana Wróbla 2-1 Dokończenie nowego parkingu i drogi dojazd. 1500 m2 II - IV

8. Okrężna 5 Zjazd do zsypu – II - IV
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT
ulica ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

TERMIN 
WYKONANIA

kwartał
1 2 3 4 5

9. Okrężna - garaże
Utwardzenie drogi dojazdowej korą asfalt. od 

str. byłej kolejki wąskotorowej
– II - IV

10. Okrężna - Leśna Modernizacja dróg i chodników (SSM + UM) – II - IV

VII – ROBOTYELEKTRYCZNE

1. Okrężna 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15 Odgromy, pomiary i remont 7 budynków III

2. H. Wróbla 2 Nowe oświetlenie uliczne 3 słupy I

VIII – ROBOTY KONSERWACYJNE

1. Całe osiedle Domofony - remont i konserwacja domofonów I - IV

2.
H. Wróbla 7C, 3A, B; 
W. Korfantego 10A, C

Remont kapitalny domofonów 5 klatek II - IV

3. Całe osiedle Zieleń - trzykrotne koszenie II - III

4. Całe osiedle Dźwigi - remonty i konserwacja 59 szt. I - IV

5. Całe osiedle
Centralne ogrzewanie - remont i konserw. 

za 7 m-cy w sezonie grzewczym
–

Sezon 
grzewczy

6. Całe osiedle
Przygotowanie do sezonu grzewczego (w tym: 

wymiana automatów odpowietrzających na 
ostatnich piętrach)

100 szt. III

7.
W. Korfantego 3, 6, 7, 10, 14, 15, 

16, 17
Wymiana podzielników kosztów c.o. na 

elektroniczne
1119 szt. Maj 2005

8. Całe osiedle Remont i konserwacja wentylacji mechanicznej 164 szt. I - IV

IX – ROBOTY INSTALACYJNE

1.
Wojciecha Korfantego 17A, B, C; 

15 A, B
Wymiana poziomu ciepłej i zimnej wody – I - IV

2. Okrężna 1 Wymiana poziomu ciepłej i zimnej nową metodą – I - IV

3.
Całe osiedle - wg zgłoszeń

H. Wróbla 1-9; W. Korfantego 1-17
Usuwanie awarii – I - IV

4. Wg potrzeb 
Drobne naprawy instalacji gazowej w trakcie 

prób szczelności
– I - IV

X – LEGALIZACJA WODOMIERZY

1. Całe osiedle Odczyt i rozliczenie wodomierzy I - IV

2. W. Korfantego 16 A, B Wymiana wodomierzy 60 szt. III - IV

3.
W. Korfantego 17A, B, C; 

H. Wróbla 3A, B; Okrężna 1
Legalizacja wodomierzy 208 szt. III - IV

XI – OCENA STANU TECHN. BUDYNKÓW

1
W. Korfantego 1-17; 

H. Wróbla 1-9; J. Kapicy 5; 
Okrężna 1-15; Leśna 7, 13, 15

Próba szczelności instalacji gazowej 
i drożności wentylacji

1944 
mieszkania

III - IV

XIV – MODERNIZACJA DŹWIGÓW

1. Wojciecha Korfantego 4B Wymiana dźwigu 1 szt. I

2. Wojciecha Korfantego 10A Wymiana dźwigu 1 szt. I

OSIEDLE „MICHAŁKOWICE”
1 2 3 4 5

I – ROBOTY DEKARSKIE

1. Przyjaźni 48, Wł. Sikorskiego 4 A - G Remont kapitalny dachu 10 klatek II - III

2. Przyjaźni 18 - 26 Zabudowa rynien nad balkonami 13 klatek II

3. Przyjaźni kotłownia - gazowa Remont kapitalny dachu 1 szt. II

4. Wł. Sikorskiego 4 - garaże Remont kapitalny dachu 30 szt. II

II – ROBOTY BUDOWLANE

1.
Przyjaźni 8 – 52; 

J. Kruczkowskiego 6 - 8
Remont schodów Wg zgłoszeń II

2. Przyjaźni 48 - 50 Remont kominów 60 szt. II
ciąg dalszy na str. 21-25
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Wróćmy do grudniowych zniszczeń i za-
raz na wstępie odnotujmy, że na 5 osie-
dlach – co bardzo cieszy – nie odnotowa-
no poważniejszych dewastacji. Niechlub-
nymi wyjątkami okazały się jedynie osie-
dla „Węzłowiec” i „Tuwima”. To pierwsze 
zapisało się dodatkowo „świątecznymi” 
dewastacjami. Tam w noc wigilijną ktoś 
wytłukł szyby w drzwiach przy ul. Grun-
waldzkiej 3D, a nieco później zdemolo-
wano osiedlową tablicę ogłoszeń – patrz 
zdjęcie. W tym przypadku pikanterii doda-
je fakt, że szyba chroniąca zamieszczane 
informacje wykonana była z pleksiglasu, 
więc zniszczenie jej to nie taka łatwa spra-
wa i sporo sił należy włożyć w ten proce-
der. Widocznie komuś bardzo musiała 
przeszkadzać. Dodajmy, że w tej gablo-
cie w ubiegłym roku szyby były już trzy-
krotnie tłuczone. Innym kuriozalnym przy-
kładem są kradzieże plastikowych pokryw 
osłaniających otwory rewizyjne w rurach 
spustowych – patrz zdjęcie. Pokrywy te 
są właściwie bezużyteczne, a jednak nie 
mogą się oprzeć złodziejom. Co komu po 
nich – nie wiadomo. Wiadomo natomiast, 
że gdyby tak zdarzyły się ulewne deszcze 
(o to może nie być trudno, gdy obserwu-
jemy tegoroczną zimę) to woda z dachów 
chlustałaby przez te otwory, aż miło i za-
tapiałaby lub podtapiała, co się tylko da.

Niepokojącym zjawiskiem są nato-
miast narastające kradzieże wszyst-
kiego, co z żelaza. Wiadomo, że ce-
na skupu złomu ostatnio wzrosła i tym 
samym dla amatorów łatwego zarobku 
jest to dodatkowy bodziec, ale tak jak 
rośnie stosunkowo niewielki w sumie in-
dywidualny zysk, o wiele szybciej rosną 
straty, które pokrywamy wszyscy. Aktu-
alnie ogromnym powodzeniem cieszą 
się kratki z wycieraczek przed klatkami 
schodowymi. Jak tak dalej pójdzie, to 
wkrótce ze zdumieniem stwierdzimy, że 
jakoś za szybko nam się w domu brudzi 
i coś za dużo ziemi i piasku zmiatamy 
z podłogi. Jeśli tak będzie, to ani chy-
bi popatrzmy, czy i jak często znikają 
kratki z wycieraczek, bo ich brak prze-
nosić się będzie na nasze mieszkania. 
Póki co, na osiedlach zakłada się no-
we kratki i przyspawa do zabetonowa-
nych ram. To zapewne uchroni kolejne 
przed kradzieżą, ale policzmy koszty: 
agregat spawalniczy, elektroda, prąd, 
praca spawacza. Wiadomo jednak, że 
wnęki pod kratkami z biegiem czasu się 
zapełnią i by je oczyścić, potrzebne bę-
dą kolejno: szlifierka kątowa, prąd, tar-
cza do cięcia metalu, praca, ażeby krat-

ka ponownie nie dostała nóg, więc na 
powrót: agregat spawalniczy, elektroda, 
prąd, praca spawacza.

Na osiedlach zanotowano:
Osiedle „TUWIMA”
- ul. W. Korfantego 1C – pomalowa-

no drzwi wejściowe;
- ul. W. Korfantego 9A i Okrężna 13 

– pomalowano elewację budynku 
i skrzynię na piasek;

- ul. H. Wróbla 2, 3, 5 – skradziono 
kraty okienne z półpięter;

- skradziono 7 szt. drzwiczek ze 
skrzyń hydrantów; wybito 5 szyb 
w drzwiach wejściowych.

Osiedle „WĘZŁOWIEC”
- ul. Grunwaldzka 3D – wybito szy-

by w drzwiach wejściowych; wyrwano 
4 kosze na śmieci;

- ul. Grunwaldzka 4B – ukradziono 
szufladę zsypową;

- ul. Wł. Jagiełły 35B – wybito 3 szy-
by w drzwiach z windy;

- ul. Wł. Jagiełły 39B, C – wybito szy-
by w drzwiach wejściowych;

- ul. W. Wróblewskiego – wyrwano 
znak drogowy.

My natomiast czekamy na mie-
siąc, o którym będziemy mogli na-
pisać:
OSIEDLA WSZYSTKIE – ZERO ZNISZCZEŃ

W noc wigilijną

Sądząc z informacji, jakie zebraliśmy, święta upłynęły spokojnie i nie było, z jednym wyjątkiem, większych dewastacji. Nie 
wiemy jednak, jak upłynęła noc sylwestrowa, bo w tym czasie gazeta była już w ostatnim stadium przygotowania do druku. 
Miejmy nadzieję, że witając Nowy Rok, nie zwiększyliśmy ubiegłorocznego bilansu zniszczeń lub, jak kto woli, nie weszli-
śmy w 2005 rok na minusie spowodowanym przez dewastacje. O tym jednak poinformujemy w lutowym wydaniu „MS”.

Po wigilijnej nocy – Grunwaldzka 3D.

Wyparowało denko na rewizji rury spustowej  
– Grunwaldzka 16C.

Trzeci raz w 2004 r. – widok po świętach. Kratki w cenie – usuwanie zniszczeń kosztuje więcej.
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Od samego początku świetną at-
mosferę zapewnili przedstawiciele 
RO „Michałkowice”, zachęcający dzie-
ci do powitania wspólnym śpiewem 

długo oczekiwanego przez nich go-
ścia. Przewodniczący RO – Krzysztof 
Śpiewak życzył, aby mikołajkowe 
paczki były bardzo bogate i zapro-
sił wszystkich na kolejne spotkanie 
w przyszłym roku.

W chwilę później zebrani usłyszeli 
dzwonek, potem w drzwiach salki uka-
zała się długa broda, czerwony płaszcz 
i oczywiście ogromny worek z prezen-
tami. Przybycie gościa wzbudziło du-
że emocje, głównie te radosne, cho-
ciaż nie brakowało też odrobiny stra-
chu u najmłodszych, kilkuletnich dzie-
ciaków, które po prezenty podchodziły 
później w towarzystwie mamy lub taty.

Na szczęście św. Mikołaj okazał 
się bardzo łaskawy, nie pokrzykiwał, 
nie ganił, z każdym dzieckiem chęt-
nie rozmawiał i hojnie rozdawał po-

darunki. Dzieci bardzo łatwo nawią-
zały z nim kontakt, śpiewając na je-
go cześć różne piosenki. Chętnie też 
z nim tańczyły, a nawet recytowały 

o nim wierszyki. Każdy występ był na-
gradzany gromkimi brawami oraz lo-
sem loterii dodatkowo przygotowanej 
przez organizatorów. 

W sumie dzieci stworzyły tak dobrą 
atmosferę, że Mikołajowi żal było się 
z nimi rozstać. Obiecał jednak, że za 
rok znów na pewno je odwiedzi. Dzieci 
też o nim nie zapomną przez ten czas, 
bo będą im go przypominać zabawki 
i inne podarunki otrzymane podczas 
tego sympatycznego spotkania.

Mikołaj witając sie z dziećmi, 
chyba nie przypuszczał, że żal 

będzie odchodzić.

P r z y s z e d ł  
d w a  r a z y

Dzieci żywiołowo reagowały na 
wszystkie polecenia dostojnego i obła-

dowanego podarunkami gościa.

Rekordowa liczba dzieciaków przybyła na spotkanie ze św. Mikołajem 
6 grudnia ub.r. do salki osiedlowej administracji w Michałkowicach. 

Zainteresowanie tą imprezą przerosło oczekiwania organizatorów. Chęć 
udziału w tym spotkaniu zgłosiło ponad 40 dzieci, co spowodowało, że 
wszystkich chętnych podzielono na dwie grupy, a św. Mikołaj na rozdanie 
prezentów musiał zaplanować sobie o wiele więcej czasu.

Podczas koncertu w DK „Chemik”, 
a później 20 grudnia ub.r. w Klubie Se-
niora działającym w świetlicy przy ad-
ministracji osiedla „Centrum”, „Miglanc 
Band” zaprezentował znane swingo-
we standardy w oryginalnych aranża-
cjach rozpisanych na różne instrumen-
ty muzyczne. Dla starszych osób była 
to niecodzienna okazja do przypomnie-
nia sobie okres młodości, a dla rówie-
śników, czyli muzyków tej grupy moż-
liwość poznania utworów tworzących 
klasykę muzyki rozrywkowej.

Grupa „MB” powstała pod koniec 
2003 roku i założyli ją uczniowie 
uczęszczający do różnych szkół mu-
zycznych. Podczas swojego pierw-
szego oficjalnego występu w ramach 
Przeglądu Twórczości Artystycznej 
Młodzieży Szkolnej w Centrum Kul-
tury wiosną 2004 roku otrzymali naj-
wyższą nagrodę – Grand Prix. Był 
to przełomowy moment w historii ze-
społu, gdyż później przyszły propozy-
cje występów przy okazji ważnych im-
prez w mieście. „Miglanc Band” wystą-

pił w amfiteatrze podczas ubiegłorocz-
nych „Dni Siemianowic” oraz przy oka-
zji otwarcia nowej pływalni krytej w Mi-
chałkowicach we wrześniu 2004 r. Ze-
spół systematycznie poszerza swój re-

pertuar, początkowo było to kilka kom-
pozycji, obecnie grają już tyle różnych 
utworów muzycznych, że są w stanie 
przygotować ponad godzinny koncert. 
Wśród nich są znane swingowe stan-
dardy, polskie przeboje oraz utwory 
klasyczne takie jak „Bolero” Ravela 
czy „Polka” Straussa.

- Zespół powstał z inicjatywy dzie-
ci, to one tworzą go w autentyczny 
sposób. Są na tyle dojrzałe, że potra-
fią same ćwiczyć przygotowywany re-
pertuar. Pomoc dorosłych polega na 
zabezpieczeniu sprzętu technicznego 
czy też rozpisaniu nut na poszczegól-
ne instrumenty – podkreśla Bohdan 
Wańtuła, opiekun artystyczny grupy.

Obecnie zespół tworzą: Dominika 
Seger – saksofon, Joanna Stasińska 
– saksofon, Paweł Zdancewicz – trąb-
ka, Bartosz Gicala – puzon, Karolina 
Kamińska – śpiew, Martyna Kubecka 
– śpiew, Aleksander Olszewski – gita-
ra, Kamil Wańtuła – perkusja. Podczas 
ostatnich koncertów gościnnie z zespo-
łem wystąpiły: Lucyna Labryga, Alek-
sandra i Roxana Wieczorek.

Obecnie zespół przygotowuje repertu-
ar kolędowo – karnawałowy. W planach 
jest sesja muzyczna w studiu nagrań, 
które pozwoli na wydanie pierwszej płyty 
zespołu „Miglanc Band”. Sesja odbędzie 
się ona na początku 2005 roku. mig

Swingowo  
i rozrywkowo

Muzyczna sobótka – taki oto pomysł kierownictwo DK „Chemik” zapropo-
nowało wszystkim, którzy narzekają na nudę w wolnym czasie. W sobot-

nie przedpołudnie, 18 grudnia ub.r., odbył się koncert z udziałem młodzieżo-
wego zespołu „Miglanc Band”. Występ zgromadził kilkadziesiąt osób pragną-
cych posłuchać dobrej muzyki w profesjonalnym wykonaniu. Chociaż grupę 
tworzą dzieci w wieku od 9 do 13 lat, to ich artystyczne umiejętności są na tak 
wysokim poziomie, że budzą entuzjazm i podziw widowni w każdym wieku.

Do niedawna był to  
męski instrument.
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To jeden ze sposobów, jakim rozpo-
częto na terenie całego kraju kolejną 
akcję uświadamiającą potrzebę powsta-
wania miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. Obecnie to już nie 
tylko potrzeba, lecz wymóg prawny, 
a obowiązek tworzenia takich stano-
wisk nakładają m.in. przepisy prawa 
budowlanego. Wokół tej sprawy nadal 
jednak pojawia się wiele kontrower-
sji. Osoby niepełnosprawne, które uży-
wają samochodów, napotykają w wielu 
przypadkach na trudności w korzysta-
niu z przeznaczonych dla nich miejsc 
parkingowych. Z drugiej strony, okazu-
je się, że wiele samochodów dostaw-
czych wyposażonych jest w emblematy 
przysługujące osobom niepełnospraw-
nym lub korzystają z nich osoby nie-
uprawnione. A przecież przy powstawa-
niu nowych miejsc parkingowych chodzi 
nie tyle o tworzenie jakichś przywilejów, 
co o danie szansy, aby ludzie niepeł-
nosprawni mogli w pełni uczestniczyć 
w życiu społecznym. 

Niestety, nadal wielu kierowców bez-
myślnie parkuje na miejscach przezna-
czonych dla osób niepełnosprawnych. 
Nie zastanawiają się, że utrudniają im 
w ten sposób dostęp do instytucji znaj-
dujących się w pobliżu. Osoba niepeł-
nosprawna musi wtedy szukać innego 
miejsca parkingowego, często oddalo-
nego od punktu docelowego i pokonać 
ten odcinek na piechotę. Dla kogoś ma-
jącego kłopoty z poruszaniem się, czę-

sto korzystającego z wózka inwalidzkie-
go, pokonanie nawet niewielkiej odle-
głości wiąże się z ogromnym wysiłkiem. 

Dlatego właśnie „koperty” tworzone są 
w pobliżu miejsc publicznych, aby uła-
twić niepełnosprawnym dostęp do nich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi muszą one również powstać w bli-
skim sąsiedztwie budynków mieszkal-
nych. W związku z tym pod koniec paź-
dziernika na wszystkich osiedlach SSM 
utworzono stanowiska, na których wid-
nieje „koperta” oraz pionowy znak infor-
macyjny. W sumie powstało ponad 80 
takich miejsc, z czego najwięcej na os. 
„Węzłowiec”, bo aż 23. Zdecydowano 
się postawić taki znak właściwie w po-

bliżu każdego dużego budynku lub wo-
kół kilku mniejszych domów. Decyzje te 
spotkały się z różną reakcją mieszkań-
ców. Na przykład na osiedlu „Bańgów” 
były słowa podziękowania pod adresem 
administracji i Rady Osiedla, gdzie in-
dziej niektórzy lokatorzy próbowali pro-
testować, gdyż w ten sposób zmniejszy-
ła się liczba ogólnodostępnych miejsc 
do parkowania. Widać nie wszyscy jesz-
cze rozumieją, że ta akcja to nie żaden 
przywilej, a szansa włączenia się osób 
niepełnosprawnych do życia społecz-

nego. Warto o tym pamiętać, gdy bę-
dziemy szukać miejsca do zaparko-
wania na coraz ciaśniejszych osie-
dlowych uliczkach. Od nas zależy, 
czy będzie to martwy przepis, czy też 
sposób na pomoc osobom, które jej 
oczekują.

Niezależnie od wyznaczenia miejsc 
parkingowych przy pomocy Spółdziel-
ni uruchomiono windę dla osoby nie-
pełnosprawnej zamieszkałej przy ul. 
Grunwaldzkiej 4. Tam także wydzielo-
no miejsce do parkowania i wykonano 
podjazdy do wolnostojącej windy. mig

W pierwszej dekadzie grudnia 
ub.r. zakończono roboty związa-

ne z wykonaniem jednego z najwięk-
szych zadań remontowych zaplano-
wanych na osiedlu „Tuwima” na 2004 
rok. Był nim remont drogi dojazdowej 
i parkingu przy ul. Wróbla 1-2.

Początkowo Rada Osiedla, wraz 
z administracją, planowała napra-
wę jedynie samych miejsc parkingo-
wych, których nawierzchnia składała 
się z płyt betonowych, pamiętających 
jeszcze czasy budowy tej części osie-
dla. Jednak, gdy rozpoczęto prace, 
podjęto decyzję o powiększeniu za-
kresu robót, tak aby usprawnić komu-
nikację samochodową w tym rejonie. 
W związku z tym poszerzono drogę 
dojazdową i powiększono powierzch-
nię istniejącego już tam parkingu.

Przy tej okazji została częściowo wy-
mieniona instalacja kanalizacyjna oraz 
studzienki znajdujące się wzdłuż dro-
gi. Ponadto, administracja zamonto-
wała nowe oprawy z energooszczęd-
nym oświetleniem, co z pewnością ko-
rzystnie wpłynie na stan bezpieczeń-
stwa mieszkających przy tej ulicy.

Warto też dodać, że na całym tym tere-
nie położono nową nawierzchnię z kostki 
brukowej o powierzchni blisko 1,5 tysiąca 
m kw. Po wykonaniu tych wszystkich 
prac administracja zwróciła się z ape-
lem do mieszkańców z ul. Wróbla 1 
i 2, aby nie zostawiali swoich samo-
chodów na drodze wzdłuż budynków, 
ale korzystali z miejsc parkingowych. 
Ułatwi to dojazd samochodów uprzy-
wilejowanych, takich jak straż pożar-
na czy karetka pogotowia. mig

ADM apeluje: Parkujmy na nowym 
parkingu. Drogę wzdłuż ul. Wróbla 

1- 2 pozostawmy dla pojazdów 
uprzywilejowanych.

Ułatwi dojazd 
pojazdom 

uprzywilejowanym?

Coraz częściej za szybami samochodów lub na parkingach możemy spo-
tkać się z ulotką następującej treści: Pamiętaj! Jeśli parkujesz na miejscu 

oznaczonym kopertą lub znakiem „Miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej”, musisz się liczyć z karą grzywny w wysokości 100 zł. Wydaje Ci się, że to 
takie szczęście korzystać ze specjalnego miejsca parkingowego tuż przy wej-
ściu? Mogę Cię zapewnić, że nie chciałbyś być na moim miejscu...

Bliżej osób 
niepełnosprawnych

Ponad 80 parkingów wydzielonych z myślą o niepełnosprawnych pojawi-
ło się na naszych osiedlach.
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Po raz pierwszy w historii turnieju „RE-
NOMA CUP”, zwycięzcą okazał się sie-
mianowiczanin. III edycję „RENOMY 
CUP” wygrał bowiem Grzegorz Hentisz, 
członek Siemianowickiego Stowarzysze-

nia Miłośników Bowlingu. Przed rozegra-
niem finału prowadził on w klasyfikacji ge-
neralnej, jednak by przypieczętować swo-
je zwycięstwo, musiał wznieść się na wy-
żyny swoich umiejętności i pokazać mi-
strzowski poziom. Tym bardziej, że przed 
kilku laty ustanowił on rekord toru – 255 
punktów, od tego czasu tylko jeden raz 
wyrównany. Najbardziej ze zwycięstwa 
cieszyła się jego córeczka – Karolina, któ-
ra z tej wielkiej radości postanowiła razem 
z ojcem stanąć na najwyższym podium, 
gdy organizatorzy wręczali okolicznościo-
we puchary i nagrody. Za pierwsze miej-
sce był to m.in. wysokiej klasy zestaw ki-
na domowego marki „Pioneer”.

- Cieszę się bardzo ze zwycięstwa 
i z tego, że wygrał go członek nasze-
go Stowarzyszenia. Co zadecydowa-
ło o moim sukcesie? Wszyscy repre-
zentujemy tutaj podobny poziom, więc 
chyba jest to kwestia odporności psy-
chicznej i umiejętności koncentracji. 
Na początku finału szło mi trochę go-
rzej, ale końcówka była bardzo dobra 
– podkreślił Grzegorz Hentisz.

Drugie miejsce zdobyła Agnieszka 
Matula, która zwłaszcza w drugiej części 
cyklu rozgrywek zabłysła świetną formą 

i do końca walczyła o zwycięstwo w tur-
nieju. Tym razem się nie udało, ale naj-
lepsza zawodniczka turnieju zapowiada 
już rewanż w następnej edycji „RENO-
MY CUP”. – Jestem bardzo szczęśliwa 

i zadowolona ze swojego występu. Mam 
nadzieję, że następnym razem zdobę-
dę pierwsze miejsce. Na co dzień pra-
cuję w kręgielni, a bowling stał się mo-
ją prawdziwa pasją. Jest to bardzo fajny 
sport, zachęcam wszystkich do gry. Moż-
na przy okazji zrzucić kilka zbędnych ki-
logramów i dobrze się pobawić – stwier-
dziła Agnieszka Matula.

Z kolei Jacek Wywiał, który uplaso-
wał się na 3 miejscu, powiedział: Nie-
stety, w finale nie poszło mi najlepiej. 
To już mój trzeci udział w cyklu roz-
grywek „RENOMA CUP”. Za każdym 
razem zdobywam coraz wyższe miej-
sce, więc mam nadzieję, że następ-
nym razem będzie jeszcze lepiej. Mo-
im zdaniem, jest to najlepszy cykl tur-
niejów na Śląsku. Mieszkam w Kato-
wicach, ale bardzo lubię przyjeżdżać 
do tej kręgielni i grać ze znajomymi.

W ramach ubiegłorocznej edycji „RE-
NOMY CUP” rozegrano od maja do 
grudnia 6 turniejów, w których uczest-
niczyło kilkudziesięciu zawodników.

Końcowa klasyfikacja przedsta-
wia się następująco:

1. Grzegorz Hentisz – 86 pkt.,
2. Agnieszka Matula – 80 pkt.,

3. Jacek Wywiał – 73 pkt.,
4. Leszek Rusek – 59 pkt.,
5. Leszek Pawlik – 39 pkt.,
6. Jacek Krukar – 37 pkt.,
7. Arek Kordaczka – 31 pkt.,
8. Piotr Brozek – 16 pkt.,
9. Sabina Hentisz – 16 pkt.,
10. Michał Karafioł – 13 pkt.
Tymczasem już za kilka dni, 9 stycz-

nia br. rozpoczyna się IV edycja „RE-
NOMY CUP”. Wszyscy chętni do udzia-
łu w turnieju mogą zapisać się nawet 
jeszcze w dniu rozpoczęcia zawodów. 

Wystarczy przyjść, mieć chęci i spró-
bować swoich sił na bowlingowym to-
rze. Organizatorzy zapewniają atrakcyj-
ne nagrody ufundowane przez sponso-
ra imprezy – Coca Colę. Aby uatrakcyj-
nić przebieg zawodów, co roku zmienia 
się jego formułę. Zmiany te mają jednak 
doprowadzić do tego, by turniej przycią-
gał jak największą rzeszę amatorów te-
go sportu. Warto podkreślić przyjaciel-
ską i rodzinną atmosferę, jaka towarzy-
szy całej imprezie. Jej uczestnicy ce-
nią sobie nie tylko sportową rywaliza-
cję, ale też możliwość spędzenia cza-
su przy dobrej zabawie. Organizatorzy 
starają się docenić trud wszystkich za-
wodników, dlatego wszyscy uczestni-
cy otrzymali nagrodę w postaci różnych 
gadżetów ufundowanych przez sponso-
ra imprezy.

Podczas najbliższych ferii, które 
niebawem się rozpoczynają, dzieci 
i młodzież szkolna będą miały oka-
zję po raz kolejny pograć w bowling 
po atrakcyjnych cenach. Na chęt-
nych w wakacyjne dni – od ponie-
działku do piątku w godzinach 11.00 
– 17.00 tory czekają po zniżkowej 
odpłatności. Ulgowy bilet będzie 
można nabyć za okazaniem legity-
macji szkolnej - 20 złotych za godzi-
nę. mig

W zimowe ferie dla młodzieży szkolnej ulgowe bilety – 20 zł za godzinę.
III edycja „RENOMA CUP” zakończona – Rusza IV edycja „RENOMA CUP” –  III edycja „RENOMA CUP” zakończona

D e c y d o w a ł y  o s t a t n i e  r z u t y

Grzegorz Hentisz – pierwszy 
siemianowiczanin zwycięzca 

„RENOMY CUP”

Finał kolejnej edycji „RENOMA CUP”, odbył się 12 grudnia ub.r. w Strefie 
Rozrywki, dostarczył wszystkim uczestnikom wielu emocji, gdyż właści-

wie do samego końca nie było wiadomo, kto zostanie zwycięzcą. Decydowały 
o tym dosłownie ostatnie rzuty, co wskazuje na bardzo wyrównany poziom 
zawodników i zaciętą walkę do samego końca. Chociaż na zwycięzców cze-
kały atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsora imprezy –Coca Colę, to 
nie one były w tym najważniejsze, gdyż uczestnicy najbardziej cenili sobie 
sportową i koleżeńską atmosferę, która towarzyszyła całemu turniejowi.

Karolina koniecznie chciała stanąć na podium. Od lewej stoją:  
Agnieszka Matula, Grzegorz Hentisz + Karolina, Jacek Wywiał.
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT
ulica ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

TERMIN 
WYKONANIA

kwartał
1 2 3 4 5

3. Całe osiedle Remont balkonów 20 szt. III

4. Pocztowa 12 Wylewki w mieszkaniu 40 m2 II

5. Wł. Sikorskiego 4 Garaże - remont elewacji 30 szt. II - III

III – ROBOTY MALARSKIE

1. J. Kruczkowskiego 6, 8 Malowanie klatek schodowych 8 klatek III

2. Wł. Sikorskiego 4 Malowanie parterów 7 klatek III

IV – ROBOTY STOLARSKIE

1. Wg złożonych wniosków Zwroty za wymianę okien lokatorskich 300 szt. I - IV

2. Pocztowa 8, 12, 13 Wymiana okien na kl. schodowej 12 szt. III

V – ROBOTY ŚLUSARSKIE
1. Wł. Sikorskiego 4; Przyjaźni 48, 50 Wymiana poręczy przy schodach wejś. do klatek 18 szt. II

2. Pocztowa 14 Wymiana drzwi wejściowych do klatek 4 szt. III

VI – ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. J. Kruczkowskiego 4, 6, 8 Wykonanie chodnika – II

2. W. Fojkisa 3; Wł. Sikorskiego 4 Wykonanie parkingu – II

3. Przyjaźni 42, 44 Wykonanie chodnika i drogi – II - III

4. Wyzwolenia 8,10 Chodnik do kl. schodowej – II

5. Przyjaźni 8 - 52 Wykonanie chodników – II - III

6. Całe osiedle Remont nawierzchni asfaltowej drogi, parkingi – II

VII – ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.
Pocztowa 14, 15; Pocztowa 1; 

Kościelna 12
Wykonanie instalacji odgromowej 13 klatek III

2. Przyjaźni 8 - 52 Wymiana kabli oświetlenia zewnętrznego 200 mb III

VIII – OCENA STANU TECH. BUDYNKÓW

1. Całe osiedle
Przegląd kominów wentylacyjnych 

i spalinowych + montaż nasad kominowych
– Na bieżąco

2. Całe osiedle Ocena stanu techn. wewnętrznej inst. gazu 1791 mieszkań III - IV

IX – ROBOTY INSTALACYJNE

1.
W. Fojkisa 3, 5;

J. Kruczkowskiego 4, 6, 8
Wymiana instalacji gazowej 25 pionów III - IV

2. Stawowa 5, 6, 7, 11, 11A
Wyprowadzenie zaworów głównych 

na zewn. budynku.
5 szt. III

3. Przyjaźni 18 - 22, 38 - 40 Wymiana poziomów i pionów z.w. i c.w.u. 320 mb II - III

4. Wg wykazu Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.u. 200 szt. III

5. Przyjaźni 8- 26; Kościelna 34, 36 Uzdatnianie centralnej ciepłej wody użytkowej – I - IV

X – ROBOTY KONSERWACYJNE

1. Stawowa 5, 6, 7, 11, 11A
Wymiana zaworów w rozdzielaczach c.o. + 

osprzęt
40 szt. III

2. Wg wykazu Wymiana p.k.o. wyparkowych na elektroniczne 822 szt. II

3.
J. Kruczkowskiego 6, 8; 

Przyjaźni 8, 8A; Stawowa 11
Wymiana instalacji c.o. (piony + poziomy) 9 szt. III

4. Całe osiedle Obsługa w sezonie instalacji c.o. 1791 mieszkań I - IV

5. Całe osiedle Konserwacja domofonów 125 szt. I - IV

6. Wg protokołu Wymiana kaset domofonowych 20 szt. II

7. Całe osiedle Konserwacja wentylacji mech.+ remonty 127 szt. I - IV

8. Całe osiedle 3-krotne koszenie trawników — II - III

9. Wg protokołu Wycinka i nasadzenie drzew i krzewów 20 szt. I

10. Wyzwolenia 6, 8, 10 Konserwacja dźwigów 7 szt. I - IV

R e m o n t y   w  2 0 0 5  r o k uciąg dalszy ze str. 16
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT
ulica ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

TERMIN 
WYKONANIA

kwartał
1 2 3 4 5

11. Wg protokołu Prace remontowe dźwigów 7 szt. II - III

12. Całe osiedle - wg zgłoszeń
Udrożnienie sieci kanaliz. „WUKO” 

- roboty awaryjne
– I - IV

XII – MODERNIZACJA DŹWIGÓW

Wyzwolenia 8A Wymiana dźwigu 1 szt. II - III

OSIEDLE „MŁODYCH”
1 2 3 4 5

I – ROBOTY DEKARSKIE

1. Garaże R 1 - 6
Wykonanie remontu dachu, wymiana rynien 

oraz remont kominów wentylacyjnych
6 garaży II

2. Całe osiedle Usuwanie przecieków wg zgłoszeń w ADM. Cały rok

3.
Al. Młodych 1, 2, 5; 

Szarych Szeregów 3, ZHP 2;
W. Wróblewskiego 2

Likwidacja masztów antenowych oraz 
zabezpieczenie otworów

6 anten II

II – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. J.Skrzeka 5a Remont balkonów oraz elewacji – I

2. ZHP 1, 2, 3, 4; Skrzeka 6A+B I 5A+B Modernizacja parterów 8 parterów I

3. J. Skrzeka 7A+B Wylewki na balkonach po remoncie balustrad 2 kl. II

4. J. Skrzeka 6 - 7 Budowa śmietnika
Dotyczy 2 
budynków

II

5. Al. Młodych 7 - Al. Młodych 2 Wykonanie placu zabaw – II

6. Całe osiedle
Znaki dla niepełnosprawnych na parkingach + 
koperty oraz wykonanie progu zwalniającego

19 szt. sukcesywnie

III – ROBOTY MALARSKIE

1. ZHP 1,2; J. Skrzeka 5A+B Malowanie klatek schodowych 4 klatki I - III

2. Al. Młodych 8 - 9 Malowanie parterów 2 partery I

3. ZHP 9; J. Stęślickiego 2 - 4 Modernizacja parteru 2 partery I

IV – ROBOTY STOLARSKIE

1. Całe osiedle - wg wniosków Wymiana okien w mieszkaniach (zwroty) 560 szt. Cały rok

2. Całe osiedle
Wymiana okien na klatkach schodowych 

w pralniach, suszarniach
– Cały rok

V – ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. J. Skrzeka 7AB Remont balustrad II - III

2. Całe osiedle
Remont balustrad, szuflad zsypowych oraz 

drzwi do zsypów
– Cały rok

3. ZHP 10 - 11
Wymiana drzwi na aluminiowe 

i prace dodatkowe
2 szt. II - III

4. W. Wróblewskiego 2 - 4 Wymiana drzwi wejściowych aluminiowych 2 szt. II - III

VI – ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Al. Młodych 1 - 2 Remont nawierzchni drogi 320 m2 II - III

2. Al. Młodych (obok placu zabaw) Remont chodników 120 m2 II - III

3. J. Skrzeka 7A+B Remont nawierzchni drogi i parkingu 960 m2 II - III

5. ZHP 2 - tył budynku Remont chodnika - wykonanie w kostce 150 m2 II - III

VII – ROBOTY INSTALACYJNE

1. Al. Młodych 3; Al. Młodych 1 - 2
Wymiana poziomów zimnej wody oraz podejść 

pod piony
3 klatki IV

2. Westerplatte 4 - 12 Wymiana wodomierzy 155 mieszkań III - IV

3. Całe osiedle Usuwanie awarii instalacji gazowej – Cały rok

IX – ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Al. Młodych 1 - 2 Wymiana słupów – I
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1 2 3 4 5

2. Całe osiedle Roboty awaryjne – Cały rok

X – OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1. Całe osiedle Instalacja gazowa 23 budynki Cały rok

2. Całe osiedle Wentylacja 23 budynki Cały rok

3. Wg wykazu Instalacja odgromowa 1 bud. (4 kl.) VIII/2005

4. Wg wykazu Instalacja elektryczna
220 mieszkań
i 2 pawilony

V/2005

XI – ROBOTY KONSERWACYJNE

1. Całe osiedle Dźwigi 23 budynki Cały rok

2. Całe osiedle Wentylacja 25 klatek Cały rok

3. Całe osiedle Domofony 23 budynki Cały rok

4. Całe osiedle Zieleń –
W porze 
wegetacji

5. Całe osiedle Konserwacja urządzeń wodnych – Cały rok

6. Całe osiedle
Konserwacja c.o. i c.w.u. oraz Pogotowie

Wymiana podzielników - ZHP 7 - 11
23 budynki Cały rok

XII – MODERNIZACJA DŹWIGÓW

1.
Bohaterów Westerplatte 12;

ZHP 3;
Al. Młodych 7

Wymiana dźwigu
1 szt.
1 szt.
1 szt.

I - III

OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

I – ROBOTY DEKARSKIE

1.
Wł. Jagiełły 29A, C, D; 27A, B, C, 
D; 31B; Grunwaldzka 6 A, B, C

Remont pokrycia z zastosowaniem papy 
termozgrzewalnej i wentylacyjnej

1400 m2

600 m2
I - II
III

2.
Wł. Jagiełły.- Wymiennikownia. 

Garaże  Wł. Jagiełły. - GPZ., Garaże. 
Remont pokrycia dachowego

papa termozgrzewalna
300 m2 I - IV

3. Wg zgłoszeń
Remont daszków balkonowych nad ostatnią 
kondygnacją, bieżące naprawy dachów po 

ewentualnych zalaniach
– I - IV

4. Wg rejestru zgłoszeń
Uszczelnianie spoin płyt, mocowanie blach 
dylatacyjnych oraz montaż odstraszaczy 

przeciw ptakom metodą alpinistyczną
– I - IV

II – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.
Wg protokołu przeglądu pionów 

wentylacyjnych
Montaż nasad termodynamicznych na 

kanałach wentylacyjnych
10 szt. I - IV

2.
I i II. Etap. Osiedla wg 

sporządzonego wykazu
Naprawa i konserwacja kominów na dachach 

budynków
30 szt. II

III ROBOTY MALARSKIE

1.
Wł. Jagiełły 39A, B, C, D, E;

Wł. Jagiełły 13A, B, C,
Malowanie klatek schodowych wraz 

z piwnicami i pomieszczeniem maszynowni
8 klatek II - III

2. Wł. Jagiełły.11A, B, C, D Malowanie parterów klatek schodowych 4 klatki II - III

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Wg złożonych wniosków 
Wymiana okien w mieszkaniach 

lokatorskich (dopłaty)
400 szt. I - IV

2. Grunwaldzka 4A, B, C, D
Renowacja okien piwnicznych 

w docieplonym budynku
30 szt. II

V – ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
Wł. Jagiełły 29 A, B, C, D; 
W. Wróblewskiego 26 - 28; 

Grunwaldzka 5 A, B, C, D, E, F

Wymiana drzwi do klatek schodowych 
z zastosowaniem profili aluminiowych.

17 szt. II - III

VI – ROBOTY INŻYNIERYJNE

1.
Wł. Jagiełły 31A, B, C, D;

Wł. Jagiełły 29 A, C, D
Remont chodników (dojść) do klatek 

schodowych
130 m2 II
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT
ulica ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

TERMIN 
WYKONANIA

kwartał
1 2 3 4 5

2. Boisko Wł. Jagiełły 27 - 33 
Przebudowa i remont kapitalny nawierzchni 

boiska do piłki nożnej
1500 m2 III

3. Boisko Wł. Jagiełły 3D
Wymiana nawierzchni boiska z asfaltowej na 

kostkę brukową
464 m2 II

4. Wg potrzeb
Cząstkowy remont dróg osiedlowych 

z zastosowaniem asfaltu
200 m2 I - IV

VII – ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Grunwaldzka 2A, B

Przebudowa i wymiana słupów oświetlenia 
parkowego na stalowe ocynkowane oraz 

montaż nowych opraw energooszczędnych. 
Wymiana fragmentów kabli zasilających

3 szt. I

VIII – ROBOTY INSTALACYJNE

1.
Wł. Jagiełły 25A, B; 27C, D; 29A, 
B; 31A, B; 33D, E; 35A, B; 37A, 

B; 39D

Wymiana głównych zaworów zasilających 
i powrotów o dużych średnicach 

w rozdzielaczach wysokich parametrów c.o.

15
rozdzielaczy

III

2.
Wł. Jagiełły 31A, B, C, D
Wł. Jagiełły 29A, B, C, D 

Wymiana poziomów c.w.u. i z.w. oraz 
cyrkulacji z zastosowaniem technologii rur 

z tworzywa sztucznego PP.(II strefy)
8 klatek III

3. II Etap Osiedla Obsługa systemu uzdatniania ciepłej wody 9 budynków I - IV

4.
Wł. Jagiełły 31D;

Wł. Jagiełły 35A, B, C, D
Wymiana pionów ciepłej i zimnej wody wraz 

z wymianą wodomierzy
3 piony

13 pionów
I - III

5. Wł. Jagiełły 29, 31 Wymiana głównych zaworów ciepłej wody 4 szt. I

IX – ROBOTY KONSERWACYJNE

1. Całe osiedle Konserwacja i remonty instalacji domofonowej. 1800 mieszkań I - IV

2. Całe osiedle
Koszenie trawy.

Nasadzanie nowych drzew i krzewów. 
Przycinka drzew, obsadzanie klombów.

80 tys. m2
II - III

I
II

3. Całe osiedle 

Konserwacja instalacji c.o. (w sezonie 
grzewczym ,roboty przygotowawcze do 

sezonu oraz wymiana podzielników ciepła na 
elektroniczne - wg przyjętego planu)

1800 mieszkań I - IV

4. Całe osiedle
Konserwacja i remont dźwigów osobowych 

zgodnie z harmonogramem
41 szt. I - IV

5. Całe osiedle
Konserwacja urządzeń wodnych (legalizacja 

i odczyty wodomierzy)
1800 mieszkań I - IV

6. Wł. Jagiełły 1- 3 Konserwacja wentylacji mechanicznej 18 szt. I - IV

7. Całe osiedle Przeglądy wentylacji i próby szczelności gazu 1800 mieszkań I - IV

OSIEDLE „BAŃGÓW”
1 2 3 4 5

I – DEKARSKIE

1. M. Skłodowskiej-Curie 17, 19, 85
Całkowita wym. pokrycia dachu - system pap 

termozgrzewalnych
3 segmenty

- 560 m2 II - III

2. Całe osiedle Naprawa częściowa dachów wg zgłoszeń – II - III

II – OGÓLNOBUDOWLANE 

1. M. Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 53
Uzupełnianie ubytków, uszczelnianie, 

odgrzybianie, malowanie płyt elewacyjnych

1480m2 (pow. 
malowania)

 890 mb
uszczelnień płyt

II - III

2. Całe osiedle Uszczelnienie elewacji - wg zgłoszeń – II - III

3. Całe osiedle Wykonanie wylewek na balkonach - wg listy 20 szt. II - III

4. Całe osiedle Montaż kratek wentylacyjnych na międzystropiu 50 szt. II - III
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1 2 3 4 5

5. Całe osiedle Montaż blach dylatacyjnych - wg potrzeb – II
6. M. Skłodowskiej-Curie 23 Montaż rynien odpływowych z balkonów – II

III – MALARSKIE

1.
Wł. Reymonta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

28, 30, 32, 34, 36
Malowanie klatek schod., piwnic, 

wejść do budynku
11 klatek I - III

2. Całe osiedle Wg potrzeb odnowienie opisów budynków II

IV – STOLARSKIE

1. Całe osiedle 
Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej 

- wg potrzeb
– I - IV

2. Wł. Reymonta 2 - 12, 28 - 36
Wymiana tablic ogłoszeń i montaż skrzynek 

na reklamy
11 szt. I - IV

3. Całe osiedle 
Zwrot za okna zakwalifikowane do wymiany - 

wg listy
120 szt. I - IV

VI – ŚLUSARSKIE

1. Całe osiedle 
Wg potrzeb remont drzwi wejściowych, wyko-

nanie barierek oraz drzwi do rozdzielaczy
– I- IV

2.
Wg zgłoszeń (częściowa odpłat-

ność)
Wykonanie zadaszeń balkonów mieszkań 

V kondygnacji
5 szt. II- III

3. K. Szymanowskiego 2, 6, 8, 10, 12, 14 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 6 szt. I- II. 

VIII – ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Wł. Reymonta 14 - 36
Poszerzenie drogi i wykonanie chodników (wg 

proj.)
– II - III

2. Wł. Reymonta 10, 12, 28 Remont chodników, dojść do budynków 390 m2 II - III

3. Całe osiedle 
Wg potrzeb uzupełnianie ubytków w asfalcie, 

remont chodników
– II- III 

IX – ELEKTRYCZNE

1. Całe osiedle Konserwacja instalacji elektrycznej – I - IV

2.
Wł. Reymonta; 

K. Szymanowskiego - wg potrzeb
Wymiana kabli oświetlenia zewnętrznego – II - III

3. M. Skłodowskiej-Curie 61, 67 Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 2 segmenty II

XII – ROBOTY INSTALACYJNE

1.
Wg potrzeb, 

M. Skłodowskiej-Curie 5
Remont kanalizacji sanitarnej – I - IV

2.
M. Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 31, 33, 37, 39
Legalizacja wodomierzy 356 szt. I - IV

3. Całe osiedle Odczyty wodomierzy – I - IV

5. Wg potrzeb Awaryjne naprawy poziomów zimnej wody – I - IV

XIII – OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1. Całe osiedle Przegląd instalacji gazowej – III

XIV – ROBOTY KONSERWACYJNE

1. Całe osiedle
DOMOFONY - konserwacja oraz remonty wg 

potrzeb
– I - IV

2. Całe osiedle
WENTYLACJA - wykonanie pomiarów wenty-
lacji, - usuwanie zawilgoceń metodą termiczną

– III

3. Całe osiedle
ZIELEŃ – 3-krotne koszenie, nasadzenia 

drzewek, żywopłotu
– II - III

4. Całe osiedle
CENTRALNE OGRZEWANIE

Konserwacja oraz wg potrzeb wymiana zawo-
rów w rozdzielaczach,

– I - IV

5.
Wł. Reymonta 38 - 56;

K. Szymanowskiego 2 - 14
Wymiana p.k.o. na elektroniczne 575 szt. I - IV

6.

Całe osiedle
Wł. Reymonta 2, 50; 

M. Skłodowskiej-Curie 33, 59, 69a 
wg potrzeb

CENTRALNA CIEPŁA WODA
- zastosowanie na stacjach SWC środka. 

AQUADOS. do kondycjonowania wody ciepłej, 
wymiana odcinków poziomów ciepłej wody

5 stacji I - IV
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MOJA SPÓŁDZIELNIA

Powiatowy Urząd Pracy
Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17, tel.765-29-40

Pośrednictwo Pracy tel. 765-29-45 pokój nr 6

www.pup.siemianowice.pl    pup@siemianowice.pl 
PUP Siemianowice Śląskie na 3. 01. 2005 r. posiada następujące oferty pracy:

Wykształcenie wyższe:
INŻYNIER AUTOMATYK – spec.: 
elektryk-automatyk, przeciętna znaj. j. 
ang., znaj. progr. CADE;
ANALITYK FINANSOWY – spec.: ra-
chunkowość i finanse, biegła znaj. j. ang., 
dośw., samodzielność, pr. jazdy kat. B, 
dobra znaj. księgowości i ustawy dot. ra-
chunkowości;

Wykształcenie średnie:
PRACOWNIK DZIAŁU ZAOPATRZE-
NIA – biegła znaj. j. niem.;
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 
śr. ogólnokszt., dośw. w pracy.

Wykształcenie zawodowe:
ELEKTRYK SAMOCHODOWY – do-
świadczenie w pracy;
KOWAL – dośw. w pracy;

MECHANIK SAMOCHODÓW OSO-
BOWYCH – dośw. w pracy;
MODELARZ SAMODZIELNY – do-
świadczenie;
MURARZ PIECÓW – dośw.;
OPERATOR CNC – dośw. w pracy;
ROZLEWACZ – dośw. w pracy;
SPAWACZ W03 – upraw., doświad-
czenie w pracy;
STOLARZ MEBLOWY – doświadcze-
nie w pracy;
SUWNICOWY – dośw. w pracy;
ŚRUTOWNIK– doświadczenie;
TOKARZ – obsł. tokarek, doświadcze-
nie min. 5 lat;
UPALACZ NADLEWÓW – dośw.;
WALCOWNIK – dośw. w pracy;
WYTAPIACZ – dośw. w pracy;

OFERTY PRACY DLA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRACOWNIK OCHRONY– kurs ochro-
ny osób i mienia, lekki stopień niepeł.;
INSPEKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW 
–śr. ekonom., staż pracy 3 lata, znaj. 
progr. Płatnik;
OFERTY PRACY ZA GRANICĄ
CIEŚLA – dobra znaj. j. ang., doświad-
czenie w pracy 5 lat;
HYDRAULIK – dobra znaj. j. ang., 
dośw. w pracy 5 lat;
KUCHARZ – dobra znaj. j. ang., dośw. 
w pracy 5 lat;
MURARZ – dobra znaj. j. ang., dośw. 
w pracy 5 lat;
STOLARZ – dobra znaj. j. ang., dośw. 
w pracy 5 lat;

OGŁASZAJ SIĘ  W „MOJEJ  SPÓŁDZIELNI”
SZCZEGÓŁOWE INFORAMCJE UZYSKASZ - tel. 6091-405
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To, co rozpoczą-
łeś w minionym roku 
będziesz z powodze-
niem realizował. Nie-

stety, w połowie roku mogą wyniknąć 
jakieś nieprzewidziane trudności. Wybrnąć 
z sytuacji pomoże Ci  przyjazny Kozioro-
żec. Pod koniec roku  dobra wiadomość.

Pierwsze miesiące 
nowego roku będą 
dość dobre pod 
względem finan-
sowym. Na wiosnę 

czekają Cię jednak poważne wydatki. 
W lecie, a najpóźniej wczesną jesie-
nią, możesz liczyć na dodatkową pra-
cę co pozwoli Ci uzupełnić uszczuplo-
ne konto.

Zaraz na początku 
roku zaskoczy Cię 
nieoczekiwana wiado-
mość, dotycząca bli-

skiej osoby. Chcąc, nie chcąc będziesz 
musiał włączyć się w rozwiązanie wyła-
niającego się problemu. W lecie weźmiesz 
udział w ważnej uroczystości rodzinnej.

Nie będzie to rok, 
ani specjalnie dobry, 
ani zły, potoczy się 
tak, jak dotychczas. 

Możesz jednak liczyć w czerwcu lub 
w lipcu na mały awans w pracy, a co 
za tym idzie i dodatkowe pieniądze. 
Wielką przyjemność sprawi Ci na wio-
snę Twoje dziecko.

W pracy, w 2005 r., 
wszystko układać 
będzie się znakomi-
cie. W domu jednak, 

na przełomie połowy roku, czekają 
Cię pewne kłopoty. Ktoś z Twoich bli-
skich będzie szukał pomocy i wsparcia 
w trudnych dla siebie chwilach. W zimie 
czeka Cię przyjemna podróż.

W Twoim życiu zaj-
dą w nowym roku 
zasadnicze zmiany. 
Najprawdopodobniej 

zmienisz pracę albo przeprowadzisz 
się do innego miasta. Będą to jednak 
zmiany ciekawe i korzystne. W lecie – 
bardzo udany urlop.

Jeśli poszukujesz 
pracy, to w rozpoczę-
tym roku masz dużą 
szansę, żeby zna-

leźć coś satysfakcjonującego. Najlep-
szymi miesiącami w nowym roku będą 
marzec i lipiec.

Bardzo ucieszy Cię 
już za kilka miesięcy 
to, że w Twoim życiu 
zajdą zmiany per-
sonalne. Konkretnie 

odejdzie z Twojego otoczenia kilka osób, 
które uważałeś za swoich wrogów. Inna 
rzecz, czy przekonanie to było słuszne.

W 2005 roku czeka 
Cię to, co najbardziej 
lubisz, a więc kilka bar-
dzo udanych podróży. 
Dwie z nich to wyjaz-

dy służbowe, może nawet zagraniczne, 
pozostałe – prywatne. Te eskapady, do 
ciekawych miejsc, dobrze zaplanuj.

To, nad czym tak 
gorliwie pracowałeś 
w minionym roku, cze-
mu poświęciłeś tak 

dużo pracy i starań uda Ci się w tym roku 
pomyślnie skończyć. Nie poprzestaniesz 
jednak na tym i podejmiesz, zgodnie ze 
swoją naturą, nowe interesujące plany.

Na początku roku 
zagęszczać się będzie 
wokół Ciebie atmosfe-
ra czyjejś intrygi. Wyj-

dziesz na swoje, jeśli nie dasz się spro-
wokować. Jesienią czeka Cię ciekawa 
propozycja i miła wizyta kogoś, z kim 
dawno się nie widziałeś.

Wodniki pracujące nau-
kowo mogą w nowym 
roku spodziewać się 
sukcesów. Jeśli nato-

miast są artystami, pod koniec roku cze-
kają ich bardzo satysfakcjonujące wyróż-
nienia. Wodniczki nie posiadające partnera 
mogą liczyć na wielką miłość, która nawet 
może skończyć się małżeństwem.

Złote ciasto z ananasem
1 duży ananas, 180 g cukru pudru, 

5 łyżek wody. Ciasto: 4 jaja, 180 g cukru 
pudru, 150 g mąki, 200 g stopionego 
masła, 1 torebka cukru waniliowego, 
złote ozdoby - papierki, kulki i płatki zło-
ta (do kupienia w sklepach dla plasty-
ków). Karmel: Cukier puder podgrzewa-
my na dużym ogniu z 5 łyżkami wody aż 
do otrzymania jasnobrązowego syropu 

(nie przypalać, bo będzie gorzki). Syrop 
wlewamy do okrągłej formy do ciasta, 
rozprowadzamy równomiernie po dnie 
i smarujemy ścianki. Ananasa obiera-
my, kroimy na plastry i usuwamy śro-
dek. Plastry kroimy na trójkąty (możemy 
użyć ananasa z puszki). Kawałki ukła-
damy w mozaikę, tak aby przykryły dno 
formy i utworzyły brzeg ciasta. Jajka ubi-
jamy mikserem z drugą porcją cukru 
pudru, dodajemy mąkę, cukier wanilio-
wy, stopione letnie masło i dokładnie 
mieszamy. Ciasto wlewamy na anana-
sa. Wkładamy do piekarnika nagrzanego 
do 180°C i pieczemy 35-40 min. Po upie-
czeniu pozostawiamy w formie jeszcze 
przez pół godziny. Wyjmujemy, odwraca-
my karmelem do góry i dekorujemy złoty-
mi ozdobami. Podajemy letnie.

Wątróbka wieprzowa a la kawior
40 dkg wątróbki wieprzowej, tłuszcz, 

15 dkg cebuli, 4 jaja ugotowane na twar-
do, 5 dkg majonezu, sól, pieprz i przy-
prawa do zup do smaku, sałata zielona, 
pomidor i cytryna do dekoracji. Wątróbkę 
umyć, obrać z błon, pokrajać na kawał-
ki, usmażyć na silnie rozgrzanym tłusz-
czu razem z obraną i pokrajaną cebulą. 
Wystudzić i zemleć razem z jajami, połą-
czyć z majonezem, doprawić do smaku, 
uformować okrągłe gałki, lekko spłasz-
czyć, ułożyć na półmisku, udekorować.

Swojska wątrobianka
1/2 kg podgarla (może być wędzo-

ne) ugotować nie za miękko z cebulą, 1 
wątrobę wieprzową (1/2 kg) pokroić w pla-
stry, dobrze wymoczyć i wrzucić do gotu-
jącej wody, niech poleży, by w środku 
była krwista. Odlać, wypłukać, przemleć 
w maszynce przez drobne lub średnie 
sitko, wraz z ugotowanym podgarlem. 
Utrzeć 1 cebulkę, osolić, dodać pieprzu, 
trochę majeranku, masę dobrze urobić, 
aż zbieleje i nałożyć do flaków, zawiązać 
sznurkiem i wolno gotować 20 – 30 minut. 
Odczekać by wystygła i powiesić by stę-
żała, owędzić. Można wkładać do słoi 
weckowych i gotować 1,5 godz.

Jaki będzie 2005 rok
Na karnawałowy stół
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Usta dziecięce; 8. Po-

tulność; 9. Makieta; 10. Do podpiera-
nia się; 11. Ogół pracowników dane-
go zakładu pracy; 12. Apla; 13. Isto-
ta czegoś; 14. Lichy sklepik w gwarze 
śląskiej; 16. Płynie korytem; 19. Da-
je słodkie mleko; 20. Drobna roślina 
zarodnikowa; 21. 1000 kg; 22. Duża 
Ania; 23. Rzeczy konkretne; 28. Za-
bronienie; 31. Powieści i nowele; 32. 
Grzechot; 33. Zator uliczny: 34. Mate-
riał z Torunia; 35. Ktoś niewyrośnięty; 
36. Samica jelenia; 37. Kwitnie raz.

PIONOWO: 1. Grube gałęzie drze-
wa; 2. Praca; 3. Specjalne obciążenie; 
4. Podstawowy warunek; 5. Miłośnik 
czegoś; 6. Sąd; 7. Nowe srebro; 14. 
Najemca lokalu; 15. Część ulicy dla ru-
chu kołowego; 17. Danie jednej rzeczy 
za drugą; 18. W każdym domu do przy-
rządzania posiłków; 24. Swoje przepra-
cował; 25. Miejsce uzyskane w klasyfi-
kacji; 26. „Sklep” z lekami; 27. Miejsce 
pracy dające stały dochód; 28. Przyno-
si wstyd rodzinie; 29. Na głowie króla; 
30. Część przedsiębiorstwa.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 17 I 2005 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Mojej Spółdziel-
ni” - krzyżówka nr 1/2005. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 12/
2004 z hasłem - „Pogodnych Świąt” 
otrzymują: I nagroda – Zofia MAŃ-

KA, zam. ul. Okrężna 1/25; II nagro-
da – Daniela LEGUTKI, zam. ul. R. 
Gansińca 11/8; III nagroda – Teresa 
BOCZKOWSKA, zam. ul. Grunwaldz-
ka 6B/31. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Ko-

lacja przy świecach dla 2 osób (po 
uzgodnieniu terminu) w restauracji 
„ALOHA”, ul. W. Wróblewskiego 67 
– nagrodę główną – ufundowała Re-
stauracja „ALOHA”. Fundatorem po-
zostałych nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

- Kto to jest prawdziwy narciarz? 
- Człowiek, którego stać na luksus po-
łamania nóg w bardzo znanej miejsco-
wości górskiej, przy pomocy bajecznie 
drogiego sprzętu.

  

Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczy-
cielka pyta go:
- Dlaczego się spóźniłeś?!
Jasio odpowiada:

- Proszę pani, myłem zęby, ale to już 
więcej się nie powtórzy!

  

List z zimowych wakacji: Kochani ro-
dzice. Jest pięknie. Świetnie wypoczy-
wam. Bądźcie spokojni i nie martwcie 
się o mnie.
PS: Co to jest epidemia?

  

Na lekcji biologii pani pyta Jasia:
- Co to jest?
- Szkielet.
- Czego?
- Zwierzęcia.
- Ale jakiego?!
- Nieżywego!

  

- Panie kelner, to wino jest ciepłe - de-
nerwuje się gość w restauracji.
- To niemożliwe! Przed chwilą sam 
dolewałem do niego zimnej wody.

  

Mocno spóźniony sylwestrowicz, za-
taczając się na boki, wraca po upojnej 
zabawie do domu i napotyka ekipę 
usuwającą awarię sieci wodociągowej. 
Nasz bohater podchodzi do fachowca 
zakręcającego ogromnym kluczem ja-
kiś zawór i mówi:
- P...p...panie, przestań p...p...pan 
kręcić tą ulicą, bo nie mogę utrzymać 
równowagi!
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Zjawiła się niespodzianie, 
a wraz z nią…

Trzymajmy kciuki
Zupełnie nieoczekiwa-

nie na początku grud-
nia ub.r. na wolnym miej-
scu, tuż przy niewielkiej 
skarpie, na Rynku Byt-
kowskim „wyrosła” nagle 
dorodna choinka – kilku-
nastometrowy świerk sre-
brzysty (patrz str. 1). Drze-
wo to, pięknie, symetrycz-
nie ukształtowane, natych-
miast zmieniło wygląd te-
go uroczego zakątka Bytko-

wa. Jego pojawienie się jed-
noznacznie skojarzyło się 
z nadchodzącymi świętami 
i zostało odpowiednio przy-
strojone – patrz obok. Skąd 
jednak tak ładny i już od-
chowany okaz znalazł się 
w tym miejscu? Otóż drze-
wo jest z odzysku, bo zosta-
ło – z bólem serca – przez 
dotychczasowych właści-
cieli skazane na zagładę, 
gdyż za bardzo się rozrosło 
i było utrapieniem w przydo-
mowym ogródku. Ten ślicz-
ny świerk „przywędrował” 
z jednego z domków jedno-
rodzinnych położonych za 
stacją GPW. Tam kilkana-
ście lat temu został posa-
dzony i pieczołowicie pielę-
gnowany rozrósł się tak, że 
zamiast cieszyć oczy, za-
czął przysparzać proble-
mów i skutecznie zacieniał 
cały dom. Jego dotychcza-
sowi gospodarze, zmusze-
ni niejako do podjęcia te-
go kroku, zwrócili się Wy-
działu Ochrony Środowiska 
UM w Siemianowicach Ślą-
skich z wnioskiem o wycię-
cie i zgodę taką otrzyma-
li. Wiadomość ta dotarła do 

SSM i podjęto błyskawicz-
ne starania o przesadzenie 
świerka na wolne miejsce, 
na Rynku Bytkowskim. Po-
mysł natychmiast przypadł 
do gustu szefowi ochrony 
środowiska Jerzemu Kopy-
czokowi i ucieszył właści-
cieli okazałej choinki. Gdy 
tylko zaakceptowano prze-
niesienie świerka na nowe 
miejsce, do pracy przystą-
piła ekipa, która pieczoło-
wicie i bardzo delikatnie od-
słaniała korzenie drzewa 
i starała się jak najmniej je 
uszkodzić. Po kilkugodzin-
nej mozolnej pracy drzewo 
wyjęto z jego dotychczaso-
wego miejsca i przewiezio-
no na Rynek, by tam osa-
dzić je w potężnym, przy-
gotowanym wcześniej do-
le. Teraz świerk stoi i cie-
szy nasze oczy. Jednak do-
piero wiosną okaże się, czy 

mimo wszelkiej delikatności 
podczas prowadzenia tych 
prac, brutalnie wyrwane ze 
swego środowiska drzewo 
przyjmie się w nowym miej-
scu. Jak na razie uratowa-
no je przed niechybnym po-
cięciem na klocki. Najbliższe 
miesiące pokażą, czy ten 
właśnie świerk na stałe za-
gości w tym miejscu. Bądź-
my dobrej myśli, bo pora ro-
ku była sprzyjająca zabiego-
wi przesadzania nawet do-
rodnych drzew, zaś całość 
przeprowadzono bardzo sta-
rannie. Wszyscy trzymaj-
my jednak mocno kciuki 
za powodzenie przedsię-
wzięcia, bo to drzewo war-
te jest takiego zachodu.

Tekst i foto: Piotr Sowisło

Przez kilka godzin 5 osób 
pieczołowicie odsłania-
ło korzenie, bacząc, by 

uszkodzić je jak najmniej.

 Trzymajmy kciuki, by te 
szyszki i w tym roku obro-
dziły na nowym miejscu.


